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Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142,poz. 1591 z pó�n. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectw i Osiedla Miejska Górka, Rada Miej-
ska w Miejskiej Górce uchwala:

§1. Nadaje siê statut:

1) So³ectwa D¹browa, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniej-
szej uchwa³y,

2) So³ectwa D³oñ, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej
uchwa³y,

3) So³ectwa Gostkowo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do niniej-
szej uchwa³y,
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4) So³ectwa Karolinki, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do niniejszej
uchwa³y,

5) So³ectwa Ko³aczkowice, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do
niniejszej uchwa³y,

6) So³ectwa Konary, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6 do niniejszej
uchwa³y,

7) So³ectwa Niemarzyn, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 7 do niniej-
szej uchwa³y,

8) So³ectwa Oczkowice, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 8 do niniej-
szej uchwa³y,

9) So³ectwa Piaski � Zalesie, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 9 do
niniejszej uchwa³y,
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10) So³ectwa Roszkowo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 10 do niniej-
szej uchwa³y,

11) So³ectwa Roszkówko, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 11 do ni-
niejszej uchwa³y,

12) So³ectwa Rozstêpniewo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 12 do
niniejszej uchwa³y,

13) So³ectwa Rzyczkowo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 13 do ni-
niejszej uchwa³y,

14) So³ectwa Sobia³kowo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 14 do
niniejszej uchwa³y,

15) So³ectwa Topólka, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 15 do niniej-
szej uchwa³y,

16) So³ectwa Woszczkowo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 16 do
niniejszej uchwa³y,

17) So³ectwa Zakrzewo, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 17 do niniej-
szej uchwa³y,

18) Osiedla w Miejskiej Górce, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 18 do
niniejszej uchwa³y.

§2. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹ moc:

1. Uchwa³a Nr VIII/39/90 Rady Gminy i Miasta w Miejskiej
Górce z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalenia
zasad i trybu wyborów so³tysów, rad so³eckich i rady
osiedla,

2. Uchwa³a Nr X/57/91Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie zatwierdzenia statutu
so³ectwa i miasta Miejska Górka.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miej-
skiej Górki.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Zdzis³aw Goliñski

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo D¹browa jest jednostk¹ pomocnicz¹ Mia-
sta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ i nie
posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo D¹browa wspólnie z innymi so³ectwami two-
rzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA D¥BROWA

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� D¹browa, która jest
jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa D¹browa stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
D¹browa.

4. So³ectwo D¹browa obejmuje obszar 698 hektarów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa D¹browa
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� D¹browa.
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ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
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skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,
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2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
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do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-

cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.
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ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

Poz. 2101

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo D³oñ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta
i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ i nie
posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo D³oñ wspólnie z innymi so³ectwami tworzy
wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA D£OÑ

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.
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ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� D³oñ, która jest
jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa D³oñ stanowi Samorz¹d
Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
D³oñ.

4. So³ectwo D³oñ obejmuje obszar 1010 hektarów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa D³oñ dzia³a
na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w szczegól-
no�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� D³oñ.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
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§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,
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14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

Poz. 2101� 10058 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,
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5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.
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ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Gostkowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Mia-
sta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ i nie
posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Gostkowo wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Gostkowo i Zmy-
s³owo, wie� Gostkowo jest siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Gostkowo stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Gostkowo.

4. So³ectwo Gostkowo obejmuje obszar 696 hektarów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Gostkowo
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Gostkowo
i Zmys³owo.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA GOSTKOWO

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
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lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.
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2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
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w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-

cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.
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2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców

s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.
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§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Karolinki jest jednostk¹ pomocnicz¹ Mia-
sta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ i nie
posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Karolinki wspólnie z innymi so³ectwami two-
rzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Karolinki, która jest
jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Karolinki stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Karolinki.

4. So³ectwo Karolinki obejmuje obszar 564 hektarów.

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA KAROLINKI

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Karolinki
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Karolinki.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.
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3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników Zebra-
nia Wiejskiego.

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.
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ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.
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§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.
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§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

Poz. 2101

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Ko³aczkowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Miasta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ
i nie posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Ko³aczkowice wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA KO£ACZKOWICE

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Ko³aczkowice, któ-
ra jest jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Ko³aczkowice stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Ko³aczkowice.

4. So³ectwo Ko³aczkowice obejmuje obszar 560 hekta-
rów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Ko³aczkowi-
ce dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Ko³aczkowice.
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ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
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skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,
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2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
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do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-

cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.
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ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

Poz. 2101

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Konary jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta
i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ i nie
posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Konary wspólnie z innymi so³ectwami two-
rzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA KONARY

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.
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ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Konary, która jest
jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Konary stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Konary.

4. So³ectwo Konary obejmuje obszar 1132 hektarów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Konary
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Konary.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
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§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,
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14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.
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2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,
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5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.
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ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Niemarzyn jest jednostk¹ pomocnicz¹
Miasta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ
i nie posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Niemarzyn wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Niemarzyn, która
jest jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Niemarzyn stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Niemarzyn.

4. So³ectwo Niemarzyn obejmuje obszar 490 hektarów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Niemarzyn
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Niemarzyn.

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA NIEMARZYN

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,
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6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.
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7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.
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5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-

skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.
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2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców

s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.
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§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

Poz. 2101

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Oczkowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Miasta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ i
nie posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Oczkowice wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Oczkowice, która
jest jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Oczkowice stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Oczkowice.

4. So³ectwo Oczkowice obejmuje obszar 554 hektarów.

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA OCZKOWICE

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Oczkowice
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Oczkowice.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.
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3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników Zebra-
nia Wiejskiego.

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.
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ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.
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§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.
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§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Piaski - Zalesie jest jednostk¹ pomocnicz¹
Miasta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ
i nie posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Piaski - Zalesie wspólnie z innymi so³ectwa-
mi tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA PIASKI - ZALESIE

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Piaski i Zalesie,
siedzib¹ So³ectwa jest wie� Piaski.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Piaski - Zalesie stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Piaski - Zalesie.

4. So³ectwo Piaski - Zalesie obejmuje obszar 420 hekta-
rów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Piaski -
Zalesie dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa, a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,
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3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Piaski i Zalesie.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
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3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

Poz. 2101� 10094 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.
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3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.
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§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

Poz. 2101

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Roszkowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Mia-
sta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ i nie
posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Roszkowo wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ROSZKOWO

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.
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ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Roszkowo, która
jest jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Roszkowo stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Roszkowo.

4. So³ectwo Roszkowo obejmuje obszar 345 hektarów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Roszkowo
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Roszkowo.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
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§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,
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14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.
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2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,
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5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.
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ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Roszkówko jest jednostk¹ pomocnicz¹
Miasta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ i
nie posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Roszkówko wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Roszkówko, która
jest jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Roszkówko stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Roszkówko.

4. So³ectwo Roszkówko obejmuje obszar 625 hektarów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Roszkówko
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Roszkówko.

Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ROSZKÓWKO

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,
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6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

Poz. 2101� 10104 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.
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5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-

skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.
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2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców

s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.
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§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

Poz. 2101

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Rozstêpniewo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Miasta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ
i nie posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Rozstêpniewo wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Rozstêpniewo,
która jest jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Rozstêpniewo stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Rozstêpniewo.

Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ROZSTÊPNIEWO

4. So³ectwo Rozstêpniewo obejmuje obszar 381 hekta-
rów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Rozstêpnie-
wo dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Rozstêpniewo.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.
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2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nada sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

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

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.
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ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.
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§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.
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§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

Poz. 2101

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Rzyczkowo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Miasta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ
i nie posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Rzyczkowo wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA RZYCZKOWO

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Rzyczkowo, która
jest jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Rzyczkowo stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Rzyczkowo.

4. So³ectwo Rzyczkowo obejmuje obszar 235 hektarów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Rzyczkowo
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),
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2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Rzyczkowo.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,

lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.
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2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
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4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych

w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.
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2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.
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§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

Poz. 2101

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Sobia³kowo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Miasta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ
i nie posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Sobia³kowo wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA SOBIA£KOWO

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.
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9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Sobia³kowo, która
jest jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Sobia³kowo stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Sobia³kowo.

4. So³ectwo Sobia³kowo obejmuje obszar 1053 hektarów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Sobia³kowo
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Sobia³kowo.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,

mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
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§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,
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14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.
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2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,
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5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.
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ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Topólka jest jednostk¹ pomocnicz¹ Mia-
sta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ i nie
posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Topólka wspólnie z innymi so³ectwami two-
rzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Topólka, która jest
jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Topólka stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Topólka.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Topólka
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Topólka.

Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA TOPÓLKA

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,
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6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.
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7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

Poz. 2101� 10126 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-

skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.
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2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców

s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.
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§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

Poz. 2101

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Woszczkowo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Miasta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ
i nie posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Woszczkowo wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Woszczkowo, która
jest jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Woszczkowo stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Woszczkowo.

4. So³ectwo Woszczkowo obejmuje obszar 209 hektarów.

Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA WOSZCZKOWO

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Woszczko-
wo dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Woszczkowo.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.
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3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników Zebra-
nia Wiejskiego.

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.

§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.
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ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.
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§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.
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§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. So³ectwo Zakrzewo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Mia-
sta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ i nie
posiada osobowo�ci prawnej.

2. So³ectwo Zakrzewo wspólnie z innymi so³ectwami
tworzy wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska
Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina � Gmina Miejska Górka.

2. Rada � Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz � Burmistrz Miejskiej Górki.

4. So³ectwo � jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. Statut � Statut So³ectwa.

6. So³tys � organ wykonawczy So³ectwa.

7. Rada So³ecka � organ opiniodawczo - doradczy So³tysa.

8. Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy So³ectwa.

Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ZAKRZEWO

9. Samorz¹d mieszkañców � ogó³ mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa i obszar so³ectwa
oraz podstawy jego dzia³ania

§3. 1. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie� Zakrzewo, która
jest jednocze�nie siedzib¹ So³ectwa.

2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Zakrzewo stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Zakrzewo.

4. So³ectwo Zakrzewo obejmuje obszar 989 hektarów.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Zakrzewo
dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,
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3) Niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie� Zakrzewo.

ROZDZIA£ III

Organizacja i zadania organów so³ectwa
oraz gospodarka finansowa

§5. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie,

2) So³tys.

2. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-
sje, okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§6. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. So³tys pe³ni funkcjê do dnia wyboru nowego So³tysa.

3. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

§7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
So³ectwa.

2. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszy-
scy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady.

3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do wziêcia w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿sa-
mo�æ lub udzielenia ustnych wyja�nieñ.

§8. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszyst-
kich sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków,

2) podejmowanie uchwa³ w sprawach mienia komunalnego
(ziemia),

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wydatkowania innych
�rodków,

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawach o pod-
stawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

5) decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców So³ectwa wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) inicjowanie dzia³alno�ci gospodarczej, wyra¿anie stanowi-
ska So³ectwa w sprawach okre�lonych przepisami prawa,
lub gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi
organ gminy.

8) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy So³tysa
z punktu widzenia interesów so³ectwa,

9) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alno�ci So³tysa, Rady So³ec-
kiej, oraz innych instytucji So³ectwa. W tym celu Zebranie
Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§10. Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹
nastêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej,
oraz obecnymi na posiedzeniu przedstawicielom Gminy
i innym zaproszonym go�ciom,

4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci wy-
mienionych w pkt 1-3,

5) udzia³u w g³osowaniach,

6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w sposób zwy-
czajowo przyjêty w So³ectwie, co najmniej na siedem dni
przed wyznaczonym terminem chyba, ¿e cel zwo³ania Zebra-
nia Wiejskiego uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/5 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Zebranie Wiejskie.

§12. 1. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ywane
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo zawiadomieni.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.

2. Pod nieobecno�æ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
go przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
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3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³a-
nego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiej-
skiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybra-
ny.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa, który powinien go
skonsultowaæ z Rad¹ So³eck¹.

5. Do so³tysa, lub osoby o których mowa w §12 ust. 2
i 3 nale¿y zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu oraz zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
zebrania, a w szczególno�ci protoko³owania jego przebiegu.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.

7. Protokolantem Zebrañ Wiejskich oraz posiedzeñ Rady
So³eckiej, jest cz³onek Rady So³eckiej wyznaczony przez Radê
So³eck¹.

§14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

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

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

2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmó-
wiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

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

2. Uchwa³y podjête przez Zebranie Wiejskie oraz proto-
ko³y podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania oraz protokolant.

3. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni
od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ uchwa³ê Zebrania Wiejskie-
go, je¿eli jest ona niezgodna z prawem, statutem Gminy b¹d�
statutem So³ectwa.

5. Burmistrz jest obowi¹zany przed³o¿yæ uchwa³ê Zebra-
nia Wiejskiego Radzie na najbli¿szej sesji.

6. Rada podejmuje uchwa³ê utrzymuj¹c¹ w mocy b¹d�
uchylaj¹c¹ uchwa³ê Zebrania Wiejskiego.

7. So³tys og³asza uchwa³y Zebrania Wiejskiego przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.

§16. 1. So³tys reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz.

2. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami orga-
nów gminy.

3. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
So³tysa obowi¹zek przejmuje jego zastêpca - wy³oniony spo-
�ród Rady So³eckiej w drodze uchwa³y.

4. So³tys co najmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiej-
skiemu sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

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

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) przewodniczenie Zebraniom Wiejskim i posiedzeniom Rady
So³eckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

5) wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) techniczno organizacyjne zapewnienie warunków pracy
Zebrania Wiejskiego, Rady So³eckiej oraz radnych z terenu
So³ectwa podczas ich spotkañ z wyborcami, a tak¿e innych
zebrañ i spotkañ zwo³ywanych z inicjatywy organów gminy,

7) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ So³ec-
twa,

8) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

9) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

10) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo³y-
wanych okresowo przez Burmistrza,

11) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwa,

12) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa decyzji podatkowych,

13) dorêczanie mieszkañcom So³ectwa og³oszeñ i innych pism
w zwyczajowo przyjêty sposób,

14) bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ �wietlicy i mienia znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa,

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

16) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³tys za³atwia tak¿e indywidualne sprawy z zakresu
administracji publicznej w ramach i granicach upowa¿nienia
udzielonego przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹, która jest organem opiniodawczo �
doradczym So³tysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady, którym jest So³tys,

2) 3 do 9 cz³onków.

3. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alno�ci
i przewodniczy obradom.
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§19. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada So³tysowi projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie Wiejskie,

2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa,

3) wspó³dzia³a z So³tysem w wykonywaniu uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,

4) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i nadzoruje ich realizacjê,

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

§20. 1. Dzia³alno�æ organów So³ectwa i Rady So³eckiej
jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach so³ectwa i Radzie So³eckiej ma
charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy So³tys otrzymuje
dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa

§21. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ powszechne,
równe, bezpo�rednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Nie mo¿na kandydowaæ równocze�nie na So³tysa i na
cz³onka Rady So³eckiej.

3. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
siê na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

2. Zebranie Wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³ywane jest przez
Burmistrza, który ustala dzieñ, godzinê i miejsce Zebrania
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go, o którym mowa w ust. 2 podaje siê do publicznej
wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem Zebrania.

4. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

5. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602; z pó�n. zm.).

6. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

7. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

8. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje w terminie
3 dni od daty jej wniesienia.

9. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów prze-
wodnicz¹cemu komisji wyborczej.

§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest osobista obecno�æ, co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i cz³onków
rady so³eckiej przeprowadza siê na nastêpnym Zebraniu
Wiejskim w tym samym dniu po up³ywie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê osób
w nim uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów So³ectwa.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa oraz do Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiej-
skiego. Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹-
cemu Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebra-
niu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.
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3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko So³tysa, a nastêpnie
do Rady So³eckiej, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§27. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.

§28. 1. Wyga�niêcie mandatu So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niecie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.

§29. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej przeprowadza siê niezw³ocznie wybo-
ry uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji. Postanowienia
Statutu o trybie wyboru So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady So³eckiej nie
przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿
6 miesiêcy.

§30. 1. So³tys lub cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Zebranie Wiejskie,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§31. Zebranie Wiejskie dla odwo³ania So³tysa, Rady
So³eckiej, lub jej poszczególnych cz³onków zwo³uje Burmistrz
ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania, na pisemny
wniosek:

1) podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania,

2) organów gminy.

§32. 1. Odwo³anie przed up³ywem kadencji So³tysa, lub
cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania.

2. So³tys po odwo³aniu przed up³ywem kadencji dzia³a do
czasu wyboru nowego So³tysa.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnacjê.

§33. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
odwo³ania cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê nie-
zw³ocznie wybory przedterminowe na okres do koñca kaden-
cji. Postanowienia Statutu o trybie wyboru So³tysa lub Rady
So³eckiej stosuje siê odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§34. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ V

Zakres dzia³ania oraz zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji

§35. Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne So³ectwa nie zastrze¿one ustawami i Statutem
gminy, organów rz¹dowej administracji ogólnej i innych
podmiotów, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radê Miejsk¹,

2) wystêpowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych So³ectwa i podjêcie odpowiednich uchwa³,

3) wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³atwianie im kon-
taktu z wyborcami,

4) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury
fizycznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿aro-
wej,

5) organizowanie przez mieszkañców So³ectwa wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

7) sprawowanie kontroli spo³ecznej i wypowiadanie siê
w sprawach dzia³alno�ci jednostek organizacyjnych zwi¹-
zanych z warunkami ¿ycia na wsi,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§36. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo
z ¿¹daniem dopuszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpo-
waniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami
statutowymi Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes
spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§37. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z Samorz¹dami mieszkañców
s¹siednich So³ectw, zawieraæ porozumienia okre�laj¹c zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadañ, a tak¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.
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§38. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ So³ectwu
mienie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzy-
stania.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§39. 1. Gospodarka finansowa So³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§40. Dochodami So³ectwa s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Gminy,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
So³ectwa,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz So³ectwa,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez So³ectwo przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§41. �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 So³ec-
twa,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji So³ec-
twa,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§43. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Burmistrz i Rada.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów So³ectwa jest
powo³ana przez Radê Komisja Rewizyjna.

§44. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów So³ectwa maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
dokonywania wizji w So³ectwie oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§45. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze uchwa³y.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿y tak¿e dokonywanie zmian
niniejszego Statutu.

Poz. 2101

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Osiedle Miejska Górka jest jednostk¹ pomocnicz¹
Miasta i Gminy Miejska Górka dla wykonywania jej zadañ
i nie posiada osobowo�ci prawnej.

2. Osiedle Miejska Górka wspólnie z so³ectwami tworzy
wspólnotê samorz¹dow¹ Miasta i Gminy Miejska Górka.

§2. U¿yte w Statucie okre�lenia oznaczaj¹:

1. Gmina - Gmina Miejska Górka.

Za³¹cznik Nr 18
Do Uchwa³y Nr XVI/88/04

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 31 marca 2004 r.

STATUT OSIEDLA MIEJSKA GÓRKA

2. Rada Miejska - Rada Miejska Miejskiej Górki.

3. Burmistrz - Burmistrz Miejskiej Górki.

4. Osiedle - jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

5. So³ectwo - jednostka pomocnicza Gminy Miejska Górka.

6. Samorz¹d mieszkañców - ogó³ mieszkañców Osiedla.

7. Statut � Statut Osiedla.

8. Ogólne Zebranie Mieszkañców � organ Osiedla uprawnio-
ny do podejmowania spraw okre�lonych statutem.

9. Rada Osiedla - organ uchwa³odawczy Osiedla.
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10. Zarz¹d Osiedla - organ wykonawczy Osiedla.

ROZDZIA£ II

Siedziba, nazwa oraz podstawy dzia³ania osiedla

§3. 1. W sk³ad Osiedla wchodzi miasto Miejska Górka,
które jest jednocze�nie siedzib¹ Osiedla.

2. Ogó³ mieszkañców miasta Miejska Górka stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Miasta Miejska Górka.

3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Miasta Miejska Gór-
ka brzmi: Osiedle Miejska Górka.

§4. 1. Samorz¹d Mieszkañców Miasta Miejska Górka dzia³a
na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w szczegól-
no�ci:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.),

2) Statutu Miasta i Gminy Miejska Górka,

3) niniejszego statutu.

2. Terenem dzia³ania Osiedla jest miasto Miejska Górka.

ROZDZIA£ III

Zakres dzia³ania, zakres zadañ przekazywanych
dla osiedla przez gminê oraz sposób ich realizacji

§5. 1. Do zakresu dzia³ania Osiedla nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne miasta nie zastrze¿one ustawami i statutem
gminy, a w szczególno�ci:

1) zarz¹dzanie i korzystanie z mienia gminnego przekazane-
go przez Radê Miejsk¹, a tak¿e rozporz¹dzanie dochodami
z tego �ród³a,

2) rozporz¹dzanie �rodkami wydzielonymi z bud¿etu na za-
sadach okre�lonych uchwa³¹ Rady Miejskiej,

3) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców miasta,

4) wystêpowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw
publicznych miasta i podjêcie stosownych uchwa³,

5) wspó³praca z radnymi,

6) wspó³praca z w³a�ciwymi organami z zakresu ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, o�wiaty, kultury fizycznej,
porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,

7) organizowanie przez mieszkañców Osiedla wspólnych prac
na rzecz osiedla.

2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Osiedle mo¿e
nawi¹zywaæ wspó³pracê z s¹siednimi So³ectwami, zawieraæ
porozumienia okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspól-
nych zadañ, a tak¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.

§6. Rada w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ Osiedlu mie-
nie, grunty, lasy, �wietlice, boiska do zarz¹dzania i korzysta-
nia.

§7. Osiedle mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admini-
stracyjnym na zasadach okre�lonych w kodeksie postêpowa-
nia administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku
z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania
w sprawach dotycz¹cych innych osób albo z ¿¹daniem do-
puszczenia Samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na pra-
wach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi
Samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny miesz-
kañców Osiedla.

ROZDZIA£ IV

Organizacja i zadania organów osiedla

§8. 1. Organami Osiedla s¹:

1) Ogólne Zebranie Mieszkañców,

2) Rada Osiedla,

3) Zarz¹d Osiedla na czele którego stoi Przewodnicz¹cy.

2. Rada Osiedla mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komisje,
okre�laj¹c szczegó³owo zakres i sposób ich dzia³ania.

§9. 1. Do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Miesz-
kañców nale¿y:

1) wybór Rady Osiedla oraz Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osie-
dla,

2) odwo³anie przed up³ywem kadencji Rady Osiedla lub jej
poszczególnych cz³onków oraz Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Osiedla,

3) stwierdzenia wyga�niêcia mandatu Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Osiedla oraz cz³onka Rady Osiedla w przypadku
okre�lonym w §38 ust. 1 statutu.

2. Do uprawnieñ Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale-
¿y tak¿e:

1) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ Zarz¹du Osiedla
i Rady Osiedla, a tak¿e rocznych lub okresowych planów
pracy tych organów,

2) ocena dzia³alno�ci Zarz¹du Osiedla jego Przewodnicz¹ce-
go, oraz Rady osiedla,

3) uchwalanie wytycznych dzia³ania organów Osiedla.

§10. 1. Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³uje Zarz¹d
Osiedla raz do roku.

2. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³uje
Zarz¹d Osiedla:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek co najmniej 1/3 sk³adu Rady Osiedla,

3) na wniosek organów gminy,

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców upraw-
nionych do udzia³u w Zebraniu.

3. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Mieszkañców powin-
no siê odbyæ w terminie 10 dni od z³o¿enia w tej sprawie
wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje inny termin.
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4. O miejscu i terminie zwo³ania Zebrania zawiadamia siê
w sposób zwyczajowo przyjêty w mie�cie, co najmniej na 5
dni przed wyznaczonym terminem.

§11. 1. Do udzia³u w Zebraniu uprawnieni s¹ wszyscy,
którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami Osiedla
i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady
Miejskiej.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ, czy dana osoba, która przyby³a na Zebranie jest
uprawniona do wziêcia w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego jej to¿samo�æ lub udzielenia
ustnych wyja�nieñ.

3. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest wa¿ne je¿eli wziê³o
w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkañców.

4. Je¿eli nie ma wymaganego kworum Zebranie odbywa
siê ponownie po up³ywie 15 minut i jest wa¿ne bez wzglêdu
na liczbê jego uczestników.

§12. 1. Ogólne Zebranie Mieszkañców otwiera Przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Osiedla.

2. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla przewodniczy Zebra-
niu, chyba ¿e wybierze ono innego przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

3. Porz¹dek obrad ustala Ogólne Zebranie Mieszkañców
na podstawie projektu przed³o¿onego przez Przewodnicz¹ce-
go Zarz¹du Osiedla skonsultowanego z Zarz¹dem Osiedla
oraz Rad¹ Osiedla.

§13. 1. Posiedzenia Ogólnego Zebrania Mieszkañców s¹
protoko³owane.

2. Protokolantem posiedzenia jest uprawniony uczestnik
Zebrania wyznaczony do tej funkcji uchwa³¹ Zebrania.

§14. 1. Przewodniczenie posiedzeniu Ogólnego Zebrania
Mieszkañców uprawnia do decydowania w szczególno�ci o:

1) kolejno�ci g³osu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu g³osu poza kolejno�ci¹,

3) okre�lania ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

4) odebraniu g³osu,

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników posie-
dzenia.

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

§15. 1. Uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców zapa-
daj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. Ogólnego Zebrania Mieszkañców na posiedzeniu mo¿e
postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

3. Uchwa³y podjête przez Zebranie oraz protoko³y podpi-
suje Przewodnicz¹cy posiedzenia oraz protokolant.

4. Protokó³ wraz z list¹ obecno�ci, podjête uchwa³y, opi-
nie i wnioski Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla przekazuje
Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty odbycia Zebrania.

5. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców sprzeczna
z prawem jest niewa¿na. O niewa¿no�ci uchwa³y orzeka
Burmistrz w terminie 7 dni od dnia dorêczenia uchwa³y
Zebrania. Burmistrz wszczynaj¹c postêpowanie w sprawie
stwierdzenia niewa¿no�ci mo¿e wstrzymaæ jej wykonanie.

6. Rozstrzygniêcie Burmistrza w sprawie stwierdzenia
niewa¿no�ci uchwa³y powinno zawieraæ uzasadnienie faktycz-
ne i prawne.

7. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla og³asza uchwa³y Rady
Osiedla przez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ Urzêdu
Miasta.

§16. 1. Kadencja Rady Osiedla i Zarz¹du Osiedla trwa
4 lata licz¹c od dnia wyboru i up³ywa wraz z koñcem kadencji
Rady Miejskiej. Zarz¹d Osiedla pe³ni jednak funkcjê do czasu
wyboru organów Osiedla na now¹ kadencjê.

2. W przypadku odwo³ania przed up³ywem kadencji Prze-
wodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, jego cz³onków, Rady Osiedla,
lub jej poszczególnych cz³onków, kadencja nowo wybranych
organów lub ich cz³onków trwa do koñca kadencji Rady
Miejskiej.

§17. 1. Rada Osiedla jest organem uchwa³odawczym
Osiedla.

2. Rada Osiedla sk³ada siê z 15 osób.

§18. 1. Rada Osiedla podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do Osiedla.

2. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Rady Osiedla nale¿y:

1) wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla,

2) okre�lanie zasad korzystania z mienia komunalnego oraz
sposobu wykorzystania dochodów z tego mienia,

3) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców osiedla,

4) wyra¿anie stanowiska w sprawach okre�lonych przepisa-
mi prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska przez Radê Osiedla
wyst¹pi organ gminy,

5) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania
przez mieszkañców Osiedla wspólnych prac spo³ecznie
u¿ytecznych,

6) stanowienie o kierunkach dzia³ania miasta,

7) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy Zarz¹-
du Osiedla z punktu widzenia interesów Osiedla,

8) stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwa³¹
Rady Miejskiej.

3. Rada Osiedla co najmniej raz w roku sk³ada Ogólnemu
Zebraniu Mieszkañców sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej
dzia³alno�ci.

§19. 1. Do zakresu dzia³ania Rady Osiedla nale¿y, tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alno�ci Zarz¹du Osiedla oraz jego
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Przewodnicz¹cego. W tym celu Rada Osiedla mo¿e wy³aniaæ
specjalne komisje.

2. Rada Osiedla podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu komi-
sji o jakiej mowa w ust. 1 okre�la jej zadania.

3. Do zadañ komisji o której mowa w ust. 1, w ramach
realizacji zadania okre�lonego w ust. 2 nale¿y:

1) ¿¹danie wyja�nieñ,

2) przegl¹danie dokumentów,

3) przeprowadzanie oglêdzin,

4) sporz¹dzenie protoko³u wraz z wnioskami.

§20. 1. Radê Osiedla zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ 4 razy
w roku.

2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Osiedla zwo³uje Prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du:

1) z w³asnej inicjatywy, lub na ¿¹danie co najmniej trzech
cz³onków Zarz¹du,

2) na wniosek co najmniej 1/3 sk³adu Rady Osiedla,

3) na ¿¹danie organów gminy.

3. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla zwo³uje Radê Osiedla
ustnie lub na pi�mie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczo-
nym terminem chyba, ze cel zwo³ania Rady Osiedla uzasadnia
przyjêcie krótszego terminu.

4. Posiedzenie Rady Osiedla zwo³ywanej w przypadkach
okre�lonych w ust. 2 pkt 2 i 3 powinno siê odbyæ w terminie
5 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

5. W szczególnych przypadkach Rada Miejska mo¿e zwo-
³aæ Radê Osiedla, okre�laj¹c termin jej posiedzenia.

§21. 1. Posiedzenie Rady Osiedla jest wa¿ne je¿eli wziê³a
w nim udzia³ co najmniej po³owa cz³onków sk³adu Rady
Osiedla prawid³owo poinformowanych o posiedzeniu.

2. Je¿eli w posiedzeniu nie wziê³a udzia³u wymagana
liczba cz³onków Rady Osiedla, Przewodnicz¹cy Zarz¹du wy-
znacza ponowny termin posiedzenia, które jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê cz³onków Rady Osiedla.

§22. 1. Posiedzenie Rady Osiedla otwiera Przewodnicz¹-
cy Zarz¹du. Posiedzeniu przewodniczy wybrany cz³onek Rady
Osiedla.

2. Porz¹dek obrad ustala Rada Osiedla na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Osiedla.

§23. 1. Posiedzenia Rady Osiedla s¹ protoko³owane.

2. Protokolantem posiedzenia Rady Osiedla jest cz³onek
Rady Osiedla przez ni¹ wyznaczony.

3. W sprawach prowadzenia posiedzeñ Rady Osiedla
oraz nadzoru nad podjêtymi przez ni¹ uchwa³ami stosuje siê
odpowiednio postanowienia §14 i 15 statutu.

§24. 1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Rady Osiedla
oraz inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.

2. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 5 osób, w tym z Przewod-
nicz¹cego i jego zastêpcy.

3. Przewodnicz¹cy Zarz¹du wybiera swego zastêpcê spo-
�ród cz³onków Zarz¹du.

§25. 1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla kieruje pracami
Zarz¹du Osiedla oraz reprezentuje go na zewn¹trz.

2. Przy wykonywaniu swoich zadañ Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla wspó³dzia³a z Zarz¹dem Osiedla i Rad¹
Osiedla.

3. Do Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nale¿y, tak¿e
zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na posiedze-
niach Zarz¹du Osiedla, Rady Osiedla, oraz Ogólnego Zebrania
Mieszkañców, zorganizowanie obs³ugi techniczno-biurowej
tych posiedzeñ, a w szczególno�ci protoko³owania ich prze-
biegu.

4. W razie czasowej niemo¿no�ci pe³nienia funkcji przez
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla obowi¹zki przejmuje jego
zastêpca.

§26. 1. Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególno�ci:

1) wykonywanie uchwa³ Rady Osiedla, oraz Ogólnego Zebra-
nia Mieszkañców,

2) wykonywanie uchwa³ organów gminy,

3) wspó³praca z organami gminy w realizacji zadañ Osiedla,

4) wykonywanie zadañ okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,

6) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem Osiedla,

7) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
mieszkañców osiedla,

8) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

2. Zarz¹d Osiedla co najmniej raz w roku sk³ada Radzie
Osiedla sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alno�ci.

§27. 1. Posiedzenie Zarz¹du Osiedla zwo³uje stosownie
do potrzeb jego Przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy, lub na
wniosek co najmniej 3 cz³onków Zarz¹du.

2. O miejscu i terminie posiedzenia Zarz¹du Osiedla jego
przewodnicz¹cy zawiadamia cz³onków Zarz¹du w sposób
przyjêty przez Zarz¹d.

3. Posiedzenie jest wa¿ne je¿eli wziê³y w nim udzia³ co
najmniej 3 osoby.

4. Je¿eli w posiedzeniu nie wziê³a udzia³u wymagana
liczba cz³onków Zarz¹du, Przewodnicz¹cy ustala inny termin
posiedzenia.

§28. 1. Posiedzenie Zarz¹du Osiedla otwiera i przewod-
niczy mu Przewodnicz¹cy Zarz¹du.

2. Porz¹dek posiedzenia ustala Zarz¹d Osiedla na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez Przewodnicz¹cego.
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§29. 1. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
w g³osowaniu jawnym.

2. Posiedzenie Zarz¹du mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³o-
sowania.

3. Uchwa³y podjête przez Zarz¹d Osiedla podpisuje Prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du.

§30. 1. Dzia³alno�æ organów Osiedla i Zebrania Miesz-
kañców Osiedla jest jawna.

2. Dzia³alno�æ w organach Osiedla i Zebraniu Mieszkañ-
ców Osiedla ma charakter spo³eczny.

3. Za udzia³ w pracach organów Gminy Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla lub zastêpuj¹cy go cz³onek Zarz¹du otrzymu-
je dietê i zwrot kosztów przejazdu na zasadach okre�lonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ V

Zasady i tryb wyborów organów osiedla

§31. 1. Wyboru Rady Osiedla i Przewodnicz¹cego Zarz¹-
du Osiedla dokonuje Ogólne Zebranie Mieszkañców na pod-
stawie Zarz¹dzenia Burmistrza.

2. Ogólne Zebranie Mieszkañców na którym ma byæ
dokonany wybór Rady Osiedla i Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Osiedla zwo³ywane jest przez Burmistrza, który w uzgodnie-
niu z Przewodnicz¹cym Zarz¹du Osiedla ustala dzieñ, godzinê
i miejsce Zebrania.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Ogólnego Zebrania
Mieszkañców podaje siê do publicznej wiadomo�ci mieszkañ-
ców Osiedla co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym termi-
nem Zebrania.

§32. 1. Uprawnionymi do g³osowania s¹ stali mieszkañ-
cy Osiedla posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady
Miejskiej.

2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie spisu wyborców.

3. Spis sporz¹dza siê w urzêdzie gminy, najpó�niej w 7
dniu przed dniem wyborów na podstawie spisu wyborców do
Rady Gminy, sporz¹dzonego na zasadach okre�lonych
w przepisach ustawy z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr
95,poz. 602; z pó�n. zm.).

4. Spis wyborców jest udostêpniany do wgl¹du w urzê-
dzie gminy.

5. Na nieprawid³owo�ci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

6. Burmistrz obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacje
w terminie 3 dni od daty jej wniesienia.

§33. 1. Wybór cz³onków Rady Osiedla i Przewodnicz¹ce-
go Zarz¹du Osiedla dokonywany jest  w g³osowaniu tajnym,
bezpo�rednim spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów
posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. W pierwszej kolejno�ci dokonuje siê wyboru Przewod-
nicz¹cego Zarz¹du Osiedla, a nastêpnie Rady Osiedla.

3. Wyboru pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Osiedla doko-
nuje Rada Osiedla na pierwszym swym posiedzeniu, w g³o-
sowaniu tajnym, bezpo�rednim spo�ród kandydatów posia-
daj¹cych czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§34. 1. Ogólne Zebranie Mieszkañców, na którym prze-
prowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpi-
sania listy obecno�ci przez uczestników Zebrania uprawnio-
nych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ Rady Miejskiej.

3. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w kolejno�ci
alfabetycznej nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów.

§35. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie 3 cz³on-
ków, wybranych spo�ród uprawnionych do g³osowania uczest-
ników Zebrania.

2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do organów Osiedla.

3. Cz³onkowie Komisji wybieraj¹ spo�ród siebie Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów i ustalenie czy spe³niaj¹
warunki okre�lone w §11,

2) podanie informacji o sposobie g³osowania i warunkach
wa¿no�ci g³osu,

3) przeprowadzenie g³osowania,

4) ustalenie i og³oszenie wyników,

5) sporz¹dzenie protoko³u z przeprowadzonych wyborów,
który jest podpisywany przez cz³onków komisji.

5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§36. 1. Kandydatury na stanowisko Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Osiedla oraz na cz³onków Rady Osiedla mog¹ zg³a-
szaæ wszyscy uczestnicy Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
Kandydatów mo¿na zg³aszaæ pisemnie Przewodnicz¹cemu
Zebrania przed Zebraniem lub bezpo�rednio na Zebraniu.

2. Kandydat musi wyraziæ zgodê na kandydowanie bez-
po�rednio na Zebraniu.

3. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczest-
nicy Zebrania.

4. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na stanowisko Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Osiedla, a nastêpnie do Rady Osiedla po zarejestro-
waniu wszystkich nazwisk zg³oszonych przez uczestników
Zebrania.

§37. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów zostaje powtórzone
g³osowanie spo�ród kandydatów, którzy otrzymali najwiêksze
i równe ilo�ci g³osów a¿ do ostatecznego wyboru.
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§38. 1. Wyga�niêcie mandatu Przewodnicz¹cego Zarz¹-
du Osiedla lub cz³onka Rady Osiedla nastêpuje wskutek:

1) z³o¿enia na rêce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pe³nio-
nej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubez-
w³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
S¹du,

3) �mierci.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyga-
�niêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie Ogólne Zebranie
Mieszkañców.

§39. 1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla, jego poszcze-
gólni cz³onkowie lub cz³onkowie Rady Osiedla mog¹ byæ
odwo³ani przed up³ywem kadencji przez Ogólne Zebranie
Mieszkañców, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naru-
szaj¹ postanowienia niniejszego Statutu, uchwa³ lub zarz¹-
dzeñ organów gminy i organów Osiedla, b¹d� te¿ dopu�cili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§40. 1. W przypadku wyga�niêcia mandatu lub odwo³a-
nia Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, Rady Osiedla lub
poszczególnych jej cz³onków przeprowadza siê niezw³ocznie
wybory uzupe³niaj¹ce na okres do koñca kadencji.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce zarz¹dza Burmistrz w terminie
30 dni od daty stwierdzenia wyga�niêcia mandatu przez
Ogólne Zebranie Mieszkañców lub odwo³ania.

3. Postanowienia Statutu o trybie wyboru stosuje siê
odpowiednio.

4. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê, je¿eli
do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§41. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przygotowañ i prze-
prowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa osiedla

§42. 1. Gospodarka finansowa Osiedla prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy zatwierdzonego przez Radê Miejsk¹.

2. Obs³ugê gospodarki finansowej zapewnia Burmistrz.

§43. 1. Dochodami Osiedla s¹:

1) �rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy przez Radê
Miejsk¹,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych na rzecz
Osiedla,

3) �rodki pochodz¹ce z darowizn na rzecz Osiedla,

4) �rodki uzyskiwane z organizowanych przez Osiedle przed-
siêwziêæ,

5) dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komu-
nalnym przekazanym w zarz¹d przez Gminê.

§44. 1. �rodki finansowe Osiedla mog¹ byæ przeznaczo-
ne wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym
miêdzy innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
Osiedla,

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach Osiedla,

3) utrzymanie lokali i obiektów bêd¹cych w dyspozycji Osie-
dla,

4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno � o�wiato-
wych i sportowych,

5) dzia³alno�æ organów Osiedla,

6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie Osiedla.

ROZDZIA£ VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alno�ci¹ organów osiedla

§45. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ Osiedla sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§46. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ Osiedla s¹:
Burmistrz i Rada Miejska.

2. Organem kontroli dzia³alno�ci organów Osiedla jest
powo³ana przez Radê Miejsk¹ Komisja Rewizyjna.

§47. 1. Organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ orga-
nów Osiedla maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji,
danych, wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania Osiedla,
dokonywania wizji w Osiedlu oraz uczestniczenia posiedze-
niach jego organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1
organy kontroli i nadzoru nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
mog¹ delegowaæ swoich przedstawicieli.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§48. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby Osiedla decyduje
Rada Miejska w drodze uchwa³y.

§49. Zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska
w drodze uchwa³y.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 7 poz.
838 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogo-
wego w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwi¹-
zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem
i ochron¹ dróg,

2) umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1 � 3.

§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala siê nastêpuj¹ce
stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

1) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie 0,20 z³.

2) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cznie
0,40 z³.

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

2102

UCHWA£A Nr XVI/89/04 RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego
na drogach gminnych oraz ulicach których zarz¹dc¹ jest Gmina

2. Za prowadzenie robót na chodnikach, poboczach, pla-
cach, pasach zieleni oraz pozosta³ych elementach pasa dro-
gowego za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2        0,40 z³.

3. Przez dzieñ zajêcia rozumie siê równie¿ zajêcie pasa
drogowego trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1 m2

powierzchni pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy
urz¹dzeñ o których mowa w §1 pkt 2:

1) poza obszarem zabudowanym 2,00 z³.,

2) w obszarze zabudowanym 6,00 z³.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ
zajêcia pasa drogowego w celu o którym mowa w §1 pkt 3:

1) za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub us³ugowego,

a) poza terenem zabudowanym 0,30 z³.,

b) w terenie zabudowanym 0,60 z³.,

2) za 1 m2 powierzchni reklamy 0,70 z³.,

3) za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
innych obiektów 0,20 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miej-
skiej Górki.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Zdzis³aw Goliñski
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2103

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY ZA 2003 R.

DOCHODY

Dzia³ Rozdz. § Tre�æ 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 
na 31/12/03 

% 

010   Rolnictwo i £owiectwo 56.700 63.599 112,17 
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 56.700 63.482 111,96 
  083 Wp³ywy z us³ug 56.000 62.367 111,37 

   

Dotycz¹ us³ug za odprowadzane �cieki do oczyszczalni w Tarnówce i 
w Bartoszkowie. Na koniec okresu sprawozdawczego wystêpuj¹ 
zaleg³o�ci u 102 p³atników na sumê 12.002 z³. Na zalegaj¹cych za 
lata ubieg³e i 2003 r. wystawiono 192 wezwania do zap³aty na kwotê 
³¹czn¹ 24.544 z³, celem zmniejszenia stanu zaleg³o�ci. Bior¹c pod 
uwagê szczególnie trudn¹ sytuacjê materialn¹ w 2003 r. umorzono 
26 osobom op³atê za odprowadzane nieczysto�ci na kwotê ³¹czn¹ 
4.174 z³. 

   

  092 Pozosta³e odsetki 700 1.115 159,29 
 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 0 117 0,00 

  075 
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu 
Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

0 117 0,00 

600   Transport i ³¹czno�æ 19.500 19.500 100,00 
 60016  Drogi publiczne gminne 19.500 19.500 100,00 

  244 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych. 

19.500 19.500 100,00 

   
Dotacja pochodzi ze �rodków finansowych Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
o szeroko�ci minimum 4m 

   

700   Gospodarka mieszkaniowa 169.339 147.416 87,05 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 169.339 147.416 87,05 

  047 
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste 
nieruchomo�ciami. 

800 626 78,25 

   

Za wieczyste u¿ytkowanie dzia³ek na dzieñ 31.12.2003 r. zaleg³o�ci 
wynosz¹ 294 z³ i dotycz¹ 4 osób. Na zalegaj¹cych wystawiono 
wezwania do zap³aty, a wobec jednej osoby posiadaj¹cej zad³u¿enie 
z lat ubieg³ych w kwocie 230 z³. wyst¹piono do s¹du o 
wyegzekwowanie w trybie egzekucji s¹dowej 

   

  075 
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu 
Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów 
o podobnym charakterze. 

34.000 27.471 80,80 

   

W op³acie za wynajem i dzier¿awê sk³adników maj¹tkowych na 
dzieñ 31.12.2003 r. zalegaj¹ cztery osoby za dzier¿awê gruntów na 
sumê 960 z³., a z tytu³u czynszu za wynajem lokalu zaleg³o�ci 
wystêpuj¹ u trzech osób na kwotê ³¹czn¹ 1.174 z³. Wobec 
zalegaj¹cych wystawiono wezwania do zap³aty 

   

  076 
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego 
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asno�ci 

2.000 1.576 78,80 

   

W wymienionej op³acie na koniec 2003 r. zalega jedna osoba na 
sumê l.346 z³. Pomimo wezwañ do uiszczenia zap³aty nie 
uregulowano zaleg³o�ci. Dlatego wyst¹piono na drogê s¹dow¹ w 
celu �ci¹gniêcia zad³u¿enia 

   

  077 
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci 
nieruchomo�ci. 

130.000 114.734 88,26 

   
Ujête s¹ tutaj wp³aty dotycz¹ce sprzeda¿y wyrobów i sk³adników 
maj¹tkowych. W omawianym okresie sprawozdawczym nie ma 
zaleg³o�ci w wymienionej op³acie 

   

  083 Wp³ywy z us³ug 2.539 2.005 78,97 
  084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych 0 500 0,00 
  092 Pozosta³e odsetki 0 504 0,00 

750   Administracja publiczna 37.200 43.092 115,84 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 36.400 36.400 100,00 
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  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

36.400 36.400 100,00 

 75023  Urzêdy gmin 800 6.692 836,50 
  083 Wp³ywy z us³ug. 800 1.251 156,38 

   
S¹ to op³aty za rozmowy telefoniczne dokonane przez pracowników 
Urzêdu i wp³aty za specyfikacjê sprzeda¿y 

   

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0 5.441 0,00 

   
Ujête s¹ tutaj wp³aty dotycz¹ce nale¿no�ci za 2003 r., miêdzy innymi 
z tytu³u refundacji wynagrodzeñ pracownika. 

   

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

12.567 12.567 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

440 440 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

440 440 100,00 

 75109  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

3.421 3.421 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

.3.421 3.421 100,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 8.706 8.706 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

8.706 8.706 100,00 

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 500 331 66,20 
 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 300 131 43,67 
  083 Wp³ywy z us³ug  300 131 43,67 

   

W roku bie¿¹cym dokonano przypisu nale¿no�ci za rozmowy 
przeprowadzone prywatnie przez pracownika OSP na sumê 272 z³. 
Na dzieñ 31 grudnia 2003r. zaleg³o�æ z tego tytu³u wynosi 102 z³. W 
lutym na poczet zaleg³o�ci wp³acono 52 z³ 

   

 75414  Obrona cywilna 200 200 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

200 200 100,00 

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

1.261.263 1.251.316 99,21 

 75601  Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000 414 13,80 

  035 
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych op³acany w 
formie karty podatkowej  

3.000 406 13,53 

   Dochody te realizowane s¹ przez Urz¹d Skarbowy.    
  091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 0 8 0,00 

 75615  
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od czynno�ci 
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

423.120 453.926 107,28 

  031 Podatek od nieruchomo�ci. 315.100 305.545 96,97 

   

Na dzieñ 31 grudnia 2003 r. stan zaleg³o�ci z tytu³u podatku od 
nieruchomo�ci od osób prawnych wynosi 154.917 z³. Na zaleg³o�ci 
wystosowano upomnienia, a nastêpnie tytu³y egzekucyjne do 
Urzêdu Skarbowego wobec zad³u¿onych jednostek. Najwiêksze 
zad³u¿enie posiada jednostka postawiona w stan upad³o�ci. 
Zaleg³o�ci wynosz¹ 123.217z³. Wymieniona wierzytelno�æ zosta³a 
zg³oszona do Sêdziego -Komisarza S¹du Gospodarczego. Natomiast 
bie¿¹cy podatek systematycznie reguluje syndyk masy 
upad³o�ciowej. Na 2003 r. Rada Gminy w Tarnówce obni¿y³a górne 
stawki ustalone przez Ministra Finansów. Skutki obni¿enia górnych 
stawek ustawowych na koniec 2003 r. wynosz¹ 79.709 z³. 

   

  032 Podatek rolny  20.000 15.731 78,66 

   

W p³atno�ci podatku zalegaj¹ dwie jednostki na kwotê 526 z³., z tego 
163 z³. dotyczy zad³u¿enia od jednostki, która zaprzesta³a dzia³al-
no�ci gospodarczej i wyzby³a siê maj¹tku. Natomiast pozosta³a 
kwota 363 z³. to podatek z wymiaru bie¿¹cego dotycz¹cy jednostki  
w upad³o�ci. W celu likwidacji zad³u¿enia wystawiono decyzjê 
okre�laj¹c¹ na upad³¹ jednostkê. Jedna osoba prawna odroczy³a 
podatek rolny w kwocie 2.634 z³. do 10 pa�dziernika 2004 r. 

   

Poz. 2103� 10147 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104

033 Podatek le�ny 85.000 87.458 102,89
Wymieniony podatek jest terminowo p³acony przez wszystkie
jednostki.

034 Podatek od �rodków transportowych. 820 1.552 189,27
Na dzieñ 31.12.2003 r. w p³atno�ci podatku od �rodków
transportowych nie wystêpuj¹ zaleg³o�ci

050 Podatek od czynno�ci cywilno-prawnych 1.000 0 0,00
091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 1.200 1.273 106,08

244
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych

0 42.367 0,00

�rodki te pochodz¹ od Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych z tytu³u zwolnieñ okre�lonych w ustawie o
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych. Rekompensuj¹ utracone dochody z tytu³u
podatku od nieruchomo�ci od zak³adów pracy chronionej.

75616
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób fizycznych

499.600 481.439 96,36

031 Podatek od nieruchomo�ci 234.900 203.910 86,81
Na dzieñ 31.12.2003 r. w podatku od nieruchomo�ci zad³u¿enie
wynosi 79.372 z³. Powy¿ej 1.000 z³. zaleg³o�ci wystêpuj¹ u 6
podatników na kwotê ³¹czn¹ 18.174 z³. W omawianym okresie
sprawozdawczym wystawiono 474 upomnienia na sumê 109.298 z³.
oraz 65 tytu³ów wykonawczych na kwotê 43.973 z³. W okresie
sprawozdawczym zrealizowano 31 tytu³ów wykonawczych na kwotê
³¹czn¹ 2.745 z³. Podatnicy maj¹cy szczególnie trudn¹ sytuacjê
materialn¹ wyst¹pili z wnioskiem o umorzenie podatku. W 2003 r.
umorzono podatek 170 wnioskodawcom na sumê 18.862 z³. oraz
odroczono termin p³atno�ci podatku 21 podatnikom na ³¹czn¹ sumê
4.625 z³. Uwzglêdniaj¹c warunki gospodarcze mieszkañców gminy
Rada Gminy w Tarnówce zastosowa³a obni¿kê maksymalnych
stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki
obni¿enia stawek podatku od nieruchomo�ci za okres
sprawozdawczy wynosz¹ 167.853 z³.

032 Podatek rolny 203.400 207.193 101,86
Stan zaleg³o�ci na dzieñ 31 grudnia 2003 r. w podatku rolnym od
osób fizycznych wynosi 61.092 z³., w tym zaleg³o�ci powy¿ej 1.000
z³. wystêpuj¹ u 13 podatników na ³¹czn¹ kwotê 51.008 z³. W ci¹gu
omawianego okresu sprawozdawczego wystawiono 158 upomnieñ
na kwotê 146.613 z³., oraz 49 tytu³ów wykonawczych na sumê
30.554 z³. Zrealizowano 16 tytu³ów wykonawczych na sumê 3.044 z³.
Bior¹c pod uwagê szczególnie trudn¹ sytuacjê materialn¹ rolników
na ich wniosek Wójt Gminy umorzy³ podatek 52 rolnikom na kwotê
³¹czn¹ 17.792 z³. oraz 6 podatnikom na ich wniosek przesuniêto
termin p³atno�ci na rok nastêpny. Kwota ³¹czna odroczonego
podatku wynosi 7.105 z³.

033 Podatek le�ny 600 714 119,00
034 Podatek od �rodków transportowych 4.600 6.432 139,83

Zaleg³o�ci w podatku od �rodków transportowych od osób
fizycznych na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wynosz¹ 7.259 z³. Najwiêksze
zad³u¿enie w kwocie 6.593 z³. posiada podatnik, który zaprzesta³
dzia³alno�ci gospodarczej. Na zalegaj¹cego wszczêto ponownie
postêpowanie egzekucyjne.

036 Podatek od spadków i darowizn 1.600 1.796 112,25
Realizowany jest przez Urzêdy Skarbowe.

037 Podatek od posiadania psów 0 379 0,00
W roku bie¿¹cym uchwa³¹ Rady Gminy zwolniono mieszkañców
gminy z podatku od posiadania psów posiadaj¹cych psy nierasowe.
Zaleg³o�ci w kwocie 1.026 z³. dotycz¹ lat ubieg³ych. Wobec
d³u¿ników wystosowano upomnienia celem zmniejszenia stanu
zaleg³o�ci.

043 Wp³ywy z op³aty targowej 500 0 0,00
044 Wp³ywy z op³aty miejscowej 300 0 0,00
045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe 1.400 64 4,57
050 Podatek od czynno�ci cywilno-prawnych 47.000 50.109 106,61
091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 5.300 10.842 204,57

75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jst na podstawie
ustaw

42.975 47.718 111,04

Poz. 2103� 10148 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104

  041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 6.000 7.059 117,65 
  048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 35.175 38.791 110,28 

  049 
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jst na 
podstawie odrêbnych ustaw  

1.800 1.868 103,78 

   
Wp³ywy dotycz¹ op³at: za �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t 
oraz za dokonanie wpisu do dzia³alno�ci gospodarczej. 

   

 75621  Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 292.568 267.819 91,54 
  001 Dodatek dochodowy od osób fizycznych 288.568 268.053 92,89 
  002 Dodatek dochodowy od osób prawnych  4.000 -234 0,00 
   Realizowany jest przez Urzêdy Skarbowe.    

758   Ro¿ne rozliczenia 2.386.171 2.329.946 97,64 

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

1.727.088 1.727.088 100,00 

  292 Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 1.727.088 1.727.088 100,00 
 75802  Cze�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 260.138 260.138 100,00 
  292 Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 260.138 260.138 100,00 
 75805  Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 383.945 341.578 88,97 
  292 Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 383.945 341.578 88,97 
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 15.000 1.142 7,61 

  035 
Dodatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych op³acany w 
formie karty podatkowej 

0 -19 0,00 

  050 Dodatek od czynno�ci cywilno-prawnych 0 -96 0,00 
  091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 0 -11 0,00 
  092 Pozosta³e odsetki  15.000 1.268 8,45 

   
Dotycz¹ odsetek od �rodków zgromadzonych na rachunku 
bankowym. 

.   

801   O�wiata i wychowanie 26.204 32.198 122,87 
 80101  Szko³y podstawowe 17.270 23.264 134,71 
  083 Wp³ywy z us³ug  15.200 21.297 140,11 

   
Kwota wykazana w tym rozdziale dotyczy wp³ywów z us³ug w szkole 
z tytu³u rozliczenia centralnego ogrzewania mieszkañ wykupionych 
na w³asno�æ, a pod³¹czonych pod piec c.o. w budynku Szko³y 

   

  092 Pozosta³e odsetki 200 97 48,50 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

1.870 1.870 100,00 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 8.934 8.934 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 

8.934 8.934 100,00 

853   Opieka spo³eczna 357.458 356.325 99,68 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce 
niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej 

7.500 7.000 93,33 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

7.500 7.000 93,33 

 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 214.446 214.446 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

214.446 214.446 100,00 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 18.260 18.260 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 

18.260 18.260 100,00 

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 10.000 10.000 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

10.000 10.000 100,00 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 65.400 65.400 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

65.400 65.400 100,00 

 85328  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 23.260 22.627 97,28 
  083 Wp³ywy z us³ug 2.460 1.827 74,27 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

20.800 20.800 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 902 902 100,00 
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  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

902 902 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 17.690 17.690 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami 

1.710 1.710 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 

15.980 15.980 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18.983 19.172 101,00 
 85404  Przedszkola 18.983 19.172 101,00 
  083 Wp³ywy z us³ug  18.933 19.165 101,23 

   
W rozdziale tym ujête s¹ wp³aty dotycz¹ce rozliczenia centralnego 
ogrzewania mieszkania wykupionego na w³asno�æ, a pod³¹czonego 
pod piec c. o. w budynku Przedszkola. 

   

  092 Pozosta³e odsetki 50 7 14,00 
900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 27.241 27.241 100,00 

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 27.241 27.241 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminom ustawami Na dofinansowanie o�wietlenia ulic, 
których gmina me jest zarz¹dc¹ 

27.241 27.241 100,00 

Razem 4.373.126 4.302.703 98,39 
 

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 
na 31/12/03 

% 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 253.876 249.032 98,09 
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 245.100 240.940 98,30 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 7.000 6.809 97,27 
  4260 Zakup energii 29.000 28.900 99,66 
  4270 Zakup us³ug remontowych  3.000 1.505 50,17 
   Poniesione wydatki zabezpiecza³y potrzeby w tym zakresie    
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 37.100 35.726 96,30 
  4530 Podatek od towarów i us³ug (VAT) 1.000 0 0,00 

   

Ujête s¹ tutaj rozliczenia z tytu³u podatku VAT. S¹ to koszty 
�wiadczonych przez gminê us³ug, odpisywane od podatku VAT 
nale¿nego, który gmina odprowadza do US. Plan zosta³ zawy¿ony 
w stosunku do potrzeb. 

   

  6050 Wydatki inwestycyjne 168.000 168.000 100,00 
 01030  Izby rolnicze 4.500 3.816 84,80 

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

4.500 3.816 84,80 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 4.276 4.276 100,00 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ 4.276 4.276 100,00 

600   Transport i ³¹czno�æ 101.055 100.010 98,97 
 60016  Drogi publiczne gminne 101.055 100.010 98,97 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000 1.616 80,80 
  4270 Zakup us³ug remontowych 60.055 59.713 99,43 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.000 8.681 96,46 
  6050 Wydatki inwestycyjne 30.000 30.000 100,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 126.015 123.548 98,04 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 126.015 123.548 98,04 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.000 17.657 98,09 
  4260 Zakup energii Plan zosta³ zawy¿ony w stosunku do potrzeb. 2.500 454 18,16 
  4270 Zakup us³ug remontowych 62.500 62.475 99,96 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 42.965 42.962 99,99 
  4530 Podatek od towarów i us³ug (VAT). 50 0 0,00 

   

Planowane s¹ tutaj rozliczenia z tytu³u podatku VAT. S¹ to koszty 
�wiadczonych przez gminê us³ug, odpisywane od podatku VAT 
nale¿nego, który gmina odprowadza do US. Plan zosta³ zawy¿ony 
w stosunku do potrzeb 

   

750   Administracja publiczna 810.472 804.494 99,26 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 67.020 63.747 95,12 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.800 46.018 98,33 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.800 3.653 96,13 
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  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 8.953 8.753 97,77 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.267 1.264 99,76 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  1.800 509 28,28 
   Poniesione wydatki zabezpiecza³y potrzeby w tym zakresie.    
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  860 460 53,49 
   Poniesione wydatki zabezpiecza³y potrzeby w tym zakresie.    
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.000 1.737 86,85 

  4430 
Ró¿ne op³aty i sk³adki Plan zosta³ zawy¿ony w stosunku do 
potrzeb. 

170 0 0,00 

  4440 Odpis na ZFSS 1.370 1.353 98,76 
 75022  Rady Gmin 50.000 49.568 99,14 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 48.240 48.240 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 800 764 95,50 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 600 442 73,67 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe  360 122 33,89 
   Poniesione wydatki zabezpiecza³y potrzeby w tym zakresie.    
 75023  Urzêdy gmin 669.097 667.296 99,73 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 382.600 382.581 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26.621 26.621 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 56.979 56.945 99,94 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 11.550 11.546 99,97 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 41.200 40.814 99,06 
  4260 Zakup energii 5.100 5.079 99,59 
  4270 Zakup us³ug remontowych 29.153 29.153 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 72.551 72.208 99,53 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 20.500 20.285 98,95 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 7.500 6.721 89,61 
  4440 Odpisy na ZFSS 15.343 15.343 100,00 
 75047  Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿no�ci bud¿etowych 21.855 21.700 99,29 
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18.410 18.369 99,78 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  100 0 0,00 
   Plan zosta³ zawy¿ony w stosunku do potrzeb.    
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.345 3.331 99,58 
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 2.500 2.183 87,32 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.500 2.183 87,32 

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

12.567 12.545 99,82 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

440 440 100,00 

  4300 zakup us³ug pozosta³ych - zadania zlecone 440 440 100,00 

 75109  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zlecone) 

3.421 3.399 99,36 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.212 2.212 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 840 818 97,41 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 100 100 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 269 269 99,93 
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zlecone) 8.706 8.706 100,00 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.906 5.906 100,00 
  4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.049 1.049 99,99 
  4300 zakup us³ug pozosta³ych 1.155 1.155 99,97 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 596 596 100,07 

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 100.745 97.521 96,80 
 75403  Jednostki terenowe Policji 10.400 10.263 98,68 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.900 5.878 99,63 
  4260 Zakup energii 1.550 1.450 93,55 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.950 2.935 99,49 
 75405  Komendy powiatowe Policji 32.770 32.768 99,99 
  2950 Wp³aty jednostek na rzecz �rodków specjalnych 32.770 32.768 99,99 
 75412  Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 57.375 54.290 94,62 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.192 3.140 74,90 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 491 460 93,69 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 70 59 84,29 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 19.300 18.266 94,64 
  4260 Zakup energii 4.900 4.887 99,73 
  4270 Zakup us³ug remontowych 17.822 17.822 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.150 5.115 99,32 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 550 417 75,82 
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  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.200 4.124 98,19 
  4500 Pozosta³e podatki na rzecz bud¿etów jst  700 0 0,00 

   
Brak wykonania wynika z braku poboru podatku od samochodów 
specjalnych, jakim jest wóz bojowy OSP 

   

 75414  Obrona cywilna 200 200 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych - zadania zlecone 200 200 100,00 

757   Obs³uga d³ugu publicznego 21.672 21.672 100,00 

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

21.672 21.672 100,00 

  8010 Rozliczenia z bankami zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu publicznego 21.672 21.672 100,00 
758   Ro¿ne rozliczenia 600 0 0,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 600 0 0,00 
  4810 Rezerwa ogólna 600 0 0,00 

801   O�wiata i wychowanie 1.829.580 1.828.090 99,92 
 80101  Szko³y podstawowe 1.150.160 1.150.160 100,00 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 43.758 43.758 100,00 
  3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - zadania zlecone 1.870 1.870 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 638.060 638.060 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.402 47.402 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 133.738 133.738 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 18.302 18.302 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 173.907 173.907 100,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 594 594 100,00 
  4260 Zakup energii 9.583 9.583 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 5.619 5.619 100,00 
  4300 zakup us³ug pozosta³ych 27.212 27.212 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.212 1.212 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000 1.000 100,00 
  4440 Odpisy na ZFSS 47.903 47.903 100,00 
 80110  Gimnazja 506.516 506.516 100,00 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 23.043 23.043 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270.011 270.011 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.382 19.382 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 54.877 54.877 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 7.556 7.556 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 78.879 78.879 100,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 12.244 12.244 100,00 
  4260 Zakup energii 3.243 3.243 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 3.555 3.555 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.842 10.842 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 684 684 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 832 832 100,00 
  4440 Odpisy na ZFSS 21.368 21.368 100,00 
 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 154.470 153.469 99,35 

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

11.500 11.500 100,00 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 141.970 141.969 100,00 

  4500 
Pozosta³e podatki na rzecz bud¿etów jst Plan zosta³ blednie 
wprowadzony, gdy¿ podatek zosta³ zap³acony przez firmê, która 
autobus wziê³a w leasing. 

1.000 0 0,00 

 80146  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 9.500 9.011 94,85 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.100 9.011 99,02 

  4410 
Podró¿e s³u¿bowe krajowe Plan zosta³ zawy¿ony w stosunku do 
potrzeb 

400 0 0,00 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 8.934 8.934 100,00 
  4440 Odpisy na ZFSS 8.934 8.934 100,00 

851   Ochrona zdrowia 35.175 16.145 45,90 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 35.175 16.145 45,90 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000 2.310 77,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  15.875 8.950 56,3-8 
   Wydatki w tym §wykonywane by³y w stosunku do potrzeb  .  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  15.800 4.785 30,28 
   Wydatki w tym §wykonywane by³y w stosunku do potrzeb.    
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe  500 100 20,00 
   Wydatki w tym §wykonywane by³y w stosunku do potrzeb.    

853   Opieka spo³eczna 456.860 455.167 99,63 
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 85313  
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby 
pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej 

7.500 7.000 93,33 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone 7.500 7.000 93,33 
 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 248.736 248.736 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 238.936 238.936 100,00 
   W tym zadania zlecone 204.646 204.646 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne - zadania zlecone 9.800 9.800 100,00 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 34.525 34.525 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 34.525 34.525 100,00 
 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 10.000 9.997 99,97 
  3110 �wiadczenia spo³eczne - zadania zlecone 10.000 9.997 99,97 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 90.511 90.011 99,45 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.400 65.400 100,00 
   W tym zadania zlecone 65.400 65.400 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.787 4.787 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 12.767 12.767 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.720 1 720 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 400 400 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.908 2.408 82,81 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500 500 100,00 
  4440 Odpisy na ZFSS 2.029 2.029 100,00 
 85328  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 38.496 37.806 98,21 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 38.496 37.806 98,21 
   w tym zadania zlecone 20.800 20.110 96,68 
 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 902 902 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne - zadania zlecone 902 902 100,00 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 26.190 26.190 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 26.190 26.190 100,00 
   w tym zadania zlecone 1.710 1.710 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 271.096 270.046 99,61 
 85404  Przedszkola 270.046 270.046 100,00 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 9.448 9.448 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157.208 157.208 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.179 11.179 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 29.571 29.571 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4.265 4.265 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 35.969 35.969 100,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 480 480 100,00 
  4260 Zakup energii 3.690 3.690 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 2.250 2.250 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.704 5.704 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 386 386 100,00 
  4440 Odpisy na ZFSS 9.896 9.896 100,00 
 85446  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 1.050 0 0,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 0 0,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 50 0 0,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 92.182 89.083 96,64 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 13.285 12.653 95,24 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.285 12.653 95,24 
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.000 2.174 54,35 

  4210 
Zakup materia³ów i wyposa¿enia Plan zosta³ zawy¿ony w stosunku 
do potrzeb. 

2.500 1.058 42,32 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.500 1.116 74,40 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 74.897 74.256 99,14 
  4260 Zakup energii 55.047 55.040 99,99 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 19.250 18.633 96,79 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 600 583 97,17 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 122.015 121.221 99,35 
 92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 75.200 74.565 99,16 
  2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 71.400 71.400 100,00 
  4260 Zakup energii 2.300 1.976 85,91 
  4270 Zakup us³ug remontowych 800 737 92,13 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 700 452 64,57 
 92116  Biblioteki 21.600 21.600 100,00 
  2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 21.600 21.600 100,00 
 92120  Ochrona i konserwacja zabytków 25.215 25.056 99,37 
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  4270 Zakup us³ug remontowych 25.215 25.056 99,37 
926   Kultura fizyczna i sport 93.516 93.466 99,95 

 92695  Pozosta³a dzia³alno�æ 93.516 93.466 99,95 

  2820 
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

50.075 50.075 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.400 4.374 99,41 
  4260 Zakup energii 7.600 7.597 99,96 
  4270 Zakup us³ug remontowych 29.052 29.052 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.389 2.368 99,12 

Razem 4.327.426 4.282.040 98,95 
 

Wójt Gminy Tarnówka
(�) Ireneusz Baran

Bud¿et gminy na rok 2003 zosta³ uchwalony uchwa³¹ nr
IV29/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 5 lutego 2003 r., po
stronie dochodów na kwotê 6.743.650 z³., natomiast po stro-
nie wydatków na kwotê 7.239.850 z³. Bud¿et planowany na
2003 r. wykazywa³ deficyt w kwocie 496.200 z³. �ród³o pokry-
cia deficytu stanowi¹ przychody z zaci¹gniêcia po¿yczki
i kredytu bankowego w wysoko�ci 600.000 z³., oraz sp³aty rat
kredytu w wysoko�ci 103.800 z³.

W roku 2003 roku podjêto cztery uchwa³y i trzy zarz¹dzenia
zmieniaj¹ce uchwalony bud¿et:

1) zarz¹dzenie nr 8/03 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31
marca 2003 r.,

2) uchwa³a nr VI/57/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11
czerwca 2003 r.,

3) zarz¹dzenie nr 15/03 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30
czerwca 2003 r.,

4) uchwa³a nr VII/63/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24
wrze�nia 2003 r,

5) zarz¹dzenie nr 27/03 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30
wrze�nia 2003 r.,

6) uchwa³a nr VIII/71/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30
listopada 2003 r.,

7) uchwa³a nr IX/74/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30
grudnia 2003 r.

Plan dochodów gminy zosta³ zwiêkszony na kwotê ogó³em
 719.409 z³.,

w tym:

1. Zwiêkszenie dotacji celowej na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleco-
nych gminie 110.864 z³.

2104

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY ZAKRZEWO ZA 2003 ROK

2. Zmniejszenie dotacji celowej na realizacjê zadañ bie¿¹-
cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie 65.077 z³.

3. Zwiêkszenie dotacji celowej na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gminy 64.423 z³.

4. Zwiêkszenie subwencji ogólnej 56.682 z³., z tego:

- czê�æ o�wiatowa 11.800 z³.,

- czê�æ rekompensuj¹ca 44.882 z³.

5. Zmniejszenie subwencji ogólnej 21.715 z³., z tego:

- czê�æ wyrównawcza 443 z³.,

- czê�æ o�wiatowa 21.272 z³.

6. Zmniejszenie udzia³ów w podatku dochodowym od osób
fizycznych 9.475 z³.

7. Zwiêkszenie dotacji celowej z Urzêdu Marsza³kowskiego
Poznañ na dofinansowanie Festiwalu �Blues Express�

8.000 z³.

8. Zwiêkszenie �rodków na dofinansowanie w³asnych inwe-
stycji gmin pozyskanych z innych �róde³ 380.000 z³.

9. Zwiêkszenie dotacji z celowych na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych 79.682 z³.

10. Pozosta³e dochody 116 025 z³.

Plan wydatków gminy zosta³ zwiêkszony na kwotê ogó³em
 259.727 z³.,

w tym:

1. Zwiêkszenie planu na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gmi-
nie ustawami 110.864 z³.

Poz. 2103, 2104� 10154 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104

2. Zmniejszenie planu na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakre-
su administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami 65.077 z³.

3. Zwiêkszenie planu na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
gminy 64.423 z³.

4. Zwiêkszenie - dofinansowanie Festiwalu �Blues Express�
8.000 z³.

5. Pozosta³e wydatki w tym: 141.517 z³.,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
122.274 z³.

Zarz¹dzeniem Nr 15/03 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30
czerwca 2003 r., oraz Uchwa³¹ nr IX/74/03 Rady Gminy
Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2003 r. uchwalon¹ rezerwê ogóln¹
w kwocie 60.000 z³. przeznaczono na:

- wymianê pokrycia dachowego oraz docieplenie budynku
Szko³y Podstawowej w Starej Wi�niewce 29.585 z³.,

- wymianê drzwi wej�ciowych w �miardowie Z³otowskim
2.700 z³.,

- dofinansowanie kosztów remontu dachu w Domu Polskim
w Zakrzewiê 9.300 z³.,

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeñ i pochodnych pra-
cowników interwencyjnych  17.410 z³,

- zwiêkszenie naliczeñ funduszu socjalnego dla pracowni-
ków Gimnazjum 1.005 z³.

Po uwzglêdnieniu zmian wprowadzonych uchwa³¹ Rady
Gminy i zarz¹dzeniami Wójta Gminy bud¿et Gminy za 2003 r.
przedstawia siê nastêpuj¹co:

1) plan:

- plan dochodów - kwota 7.463.059 z³.,

- plan wydatków - kwota 7.499.577 z³.,

- deficyt - kwota /-/ 36.518 z³.

�ród³em sfinansowania deficytu s¹ przychody z zaci¹gniê-
cia po¿yczki i kredytu bankowego w kwocie 431.461 z³., oraz
rozchody w tym sp³ata kredytu w kwocie 394.943 z³.

2) wykonanie:

- wykonane dochody � kwota 7.487.928 z³.,

- wykonane wydatki � kwota 7.257.972 z³.,

- nadwy¿ka � kwota /+/ 229.956 z³.

Wykonanie bud¿etu w ujêciu ogólnym przedstawia siê
nastêpuj¹co:

Bud¿et Gminy za 2003 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie za 

2003 r. 
Wykonanie 
planu w% 

I Dochody bud¿etu ogó³em (1+2+3) 7.463.059 7.487.928 100,33 
1 Dochody w³asne, w tym 2.363.984 2.388.995 101,06 
a podatki i op³aty lokalne w tym: 1.369.602 1.329.249 97,05 
 - podatek od nieruchomo�ci 885.472 833.657 94,15 

b dochody z mienia 264.069 261.907 99,18 
c udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 361.145 371.737 102,93 
d pozosta³e dochody 369.168 426.102 115,42 
2 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.938.619 3.938.619 100,00 
3 Dotacje celowe, w tym: 1.160.456 1.160.314 99,99 
a na realizacj¹ zadañ zleconych 625.531 625.389 99,98 
b na dofinansowanie zadañ w³asnych 75.243 75.243 100,00 
c na inwestycje 459.682 459.682 100,00 
II Wydatki bud¿etu ogó³em (1+2) 7.499.577 7.257.972 96,78 
1 Wydatki bie¿¹ce, w tym: 6.575.227 6.488.545 98,68 
a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 3.903.861 3.874.681 99,25 
b dotacje 175.908 175.908 100,00 
c wydatki na obs³ug¹ d³ugu 36.792 24.005 65,25 
d pozosta³e wydatki 2.458.666 2.413.951 98,18 
2 Wydatki inwestycyjne 924.350 769.427 83,24 
III Wynik (I - II) /-/ 36.518 /+/ 229.956 X 

I. Dochody.

Plan dochodów na rok 2003 po zmianach wykazywa³
kwotê 7.463.059 z³., z czego wykonano kwotê 7.487.928 z³.,
co stanowi 100,33% planu.

Wykonanie dochodów bud¿etu za 2003 rok przedstawia
za³¹cznik nr 1 do sprawozdania.

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz

innych zadañ zleconych gminie wynosi³y na plan 625.531
z³. wykonano 625.389 z³. co stanowi 99,98% planu.

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin na plan 75.243 z³. wyko-
nano 75.243 z³. co stanowi 100,00% planu.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji na plan 79.682 z³. wyko-
nano 79.682 z³. co stanowi 100,00% planu.
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�rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji pozyskane
z innych �róde³ na plan 380.000 z³. wykonano 380.000 z³.
co stanowi 100,00% planu.

Wykonanie dotacji bud¿etu gminy za 2003 r. przedstawia
za³¹cznik Nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów bud¿etu wykazuje odchylenia
w realizacji do planu z tytu³u:

1) wp³ywów z tytu³u op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytko-
wanie wieczyste nieruchomo�ci (98,37%) 2.177 z³.

Nie wykonanie planu spowodowane jest nie uregulowa-
niem op³at przez d³u¿ników,

2) dochodów z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
(99,18%) 261.907 z³.,

w tym:

- czynsz dzier¿awny za pomieszczenia u¿ytkowe, lokale
gospodarcze i gara¿e (76,45%)  42.048 z³.,

- czynsz dzier¿awny za grunty u¿ytkowane rolniczo i nie
rolniczo (169,71%) 9.405 z³.,

- czynsz za najem lokali mieszkalnych (103,64%)
207.273 z³.,

- czynsz z obwodów ³owieckich (90,19%0 3.181 z³.

Niskie wykonanie wska�nika za pomieszczenia u¿ytkowe i
lokale gospodarcze wi¹¿¹ siê z nie uregulowaniem czyn-
szu przez dzier¿awców. Wzrost z tytu³u wp³at czynszu
dzier¿awnego za grunty nast¹pi³ z tytu³u zawarcia dodat-
kowych umów dzier¿aw,

3) wp³ywów z podatku od dzia³alno�ci gospodarczej osób
fizycznych op³acany w formie karty podatkowej (157,55%0)

1.733 z³.

Plan przyjêto na bazie wykonania roku ubieg³ego. Nale¿-
no�ci przekazywane s¹ przez Urz¹d Skarbowy w Z³otowie,

4) wp³ywów z tytu³u podatków i op³at lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych (100,12%)

716.366 z³.,

w tym:

- podatek od nieruchomo�ci (100,37%) 593.498 z³.,

- podatek rolny (75,35%) 11.639 z³.,

- podatek le�ny (102,35%) 109.018 z³.,

- podatek od �rodków transportowych (100,00%)
2.211 z³.

Ni¿sze wykonanie planu w podatku rolnym od osób praw-
nych spowodowane jest korekt¹ deklaracji ZGM Zasobu
W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa w Pile z tytu³u wydzier-
¿awienia gruntów osobom fizycznym,

5) wp³ywów z tytu³u podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych (90,03%) 507.664 z³.,

w tym:

- podatek od nieruchomo�ci (81,65%) 240.159 z³.,

- podatek rolny (102,57%) 202.408 z³.,

- podatek le�ny (129,21%) 4.344 z³.,

- podatek od �rodków transportowych (82,13%)
16.619 z³.,

- podatek od spadków i darowizn (15,20%) 76 z³.,

- podatek od posiadania psów (84,32%) 6.931 z³.,

- wp³ywy z op³aty targowej (236,25%) 945 z³.,

- wp³ywy z op³aty miejscowej (671,23%) 5.296 z³.,

- wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdo-
we (4,84%) 150 z³.,

- podatek od czynno�ci cywilnoprawnych (85,90%)
30.736 z³.

Plan przyjêto na podstawie danych z ewidencji podatko-
wej. W 2003 r. w zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o podatku
i op³atach lokalnych oraz podatku rolnym dokonano zmian
w podstawach opodatkowania. Podmioty gospodarcze
dokona³y korekty deklaracji, co spowodowa³o przemiesz-
czenie wymiaru podatków pomiêdzy osobami prawnymi
i fizycznymi.

Ni¿sze wykonanie podatku od nieruchomo�ci od osób
fizycznych zwi¹zane jest ze zmniejszeniem podstawy
wymiaru podatku w wyniku zmiany klasyfikacji nazwy
�budynku�.

Wy¿sze wykonanie planu podatku le�nego wi¹¿e siê
z dodatkowym opodatkowaniem lasów w wieku powy¿ej
40 lat.

Ni¿sze wykonanie podatku od �rodku transportu wi¹¿e siê
ze zmniejszeniem ilo�ci pojazdów podlegaj¹cych opodatko-
waniu oraz nieuregulowaniem podatku przez podatników.

Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez
Urz¹d Skarbowy w Z³otowie od nabycia w³asno�ci rzeczy
i praw maj¹tkowych w drodze spadku lub darowizny przez
osoby fizyczne. Plan przyjêto na podstawie wykonania
roku ubieg³ego.

Wy¿sze wykonanie op³aty miejscowej spowodowane jest
przyjêciem do planu wykonania planu roku poprzedniego,
które by³o niskie ze wzglêdu na s³aby sezon turystyczny.

Wy¿sze wykonanie planu z tytu³u wp³ywów z op³aty tar-
gowej spowodowane jest zwiêkszeniem wp³ywów z han-
dlu obwo�nego.

6) wp³ywów z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
(102,84%) 57.228 z³.

Plan przyjêto na podstawie op³aty podstawowej za korzy-
stanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Wykonanie planu uwarunkowane jest od ilo�ci wydanych
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wnie-
sionych op³at, które nalicza siê od warto�ci sprzeda¿y
napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wzrost spo-
wodowany jest dokonaniem nowych naliczeñ op³at za
korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych, oraz wydaniem jednorazowych zezwoleñ na orga-
nizowanie imprez na terenie gminy Zakrzewo,
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7) udzia³ów gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿e-
tu pañstwa (102,93%) 371.737 z³.,
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (92,89%)
318.378 z³.,

- podatek dochodowy od osób prawnych (290,00%)
53.359 z³.

Udzia³y gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych
uzale¿nione s¹ od faktycznie zrealizowanych wp³ywów
z tego podatku do bud¿etu pañstwa. Plan podatku docho-
dowego od osób prawnych przyjêto na bazie wykonania
roku ubieg³ego. Podatek przekazywany jest przez Urzêdy
Skarbowe w³a�ciwe dla siedziby podatnika podatku do-
chodowego.

8) zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze (99,62%)
37.158 z³.

Ni¿sze wykonanie planu spowodowane jest dokonaniem
korekty planu zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych.
Zmiana przepisów zwi¹zana by³a z przej�ciem osób pobie-
raj¹cych renty socjalne i dodatki do rent do ZUS.

9) wp³ywy z us³ug opiekuñczych (123,00%) 1.845 z³.

Plan przyjêto na podstawie wykazu osób korzystaj¹cych
z us³ug opiekuñczych. W trakcie roku zwiêkszono ilo�æ
godzin wykonywanych us³ug ze wzglêdu na zmianê kry-
terium dochodowego.

10) wp³ywów z tytu³u op³at za �wiadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne (154,66%) 62.947 z³.

Plan przyjêto tylko na okres 6 - ciu miesiêcy ze wzglêdu
na przewidywane zmiany zwi¹zane z realizacj¹ obowi¹zku
szkolnego 6-latków. Realizacja obowi¹zku szkolnego sze-
�ciolatków mia³a wej�æ w ¿ycie od 1.09.2003 r., wchodzi
w ¿ycie dopiero od 1.09.2004 r.

11) wp³ywy z us³ug za �cieki (118,89%) 83.222 z³.

Plan przyjêto na podstawie normy wyliczonej na podsta-
wie dokumentacji technicznej. Wzrost spowodowany jest
pod³¹czeniem nowych podmiotów i uregulowaniem zale-
g³o�ci z roku ubieg³ego.

Zaleg³o�ci podatkowe.

Stan zaleg³o�ci na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wynosi³
ogó³em 304.260 z³.,

w tym z tytu³u:

- u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci 50 z³.,

- czynszu dzier¿awnego za lokale u¿ytkowe 9.271 z³.,

- czynszu za grunty u¿ytkowane rolniczo 1.001 z³.,

- czynszu za grunty u¿ytkowane nie rolniczo 87 z³.,

- czynszu za najem lokali mieszkalnych 43.445 z³.,

- sprzeda¿ mienia 1.898 z³.,

- wp³ywów z ró¿nych dochodów 664 z³.,

- podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych,
op³acany w formie karty podatkowej 2.212 z³.,

- podatku od nieruchomo�ci od osób prawnych
92.351 z³.,

- podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych
99.814 z³.,

- podatku rolnego od osób fizycznych 39.109 z³.,

- podatku le�nego od osób fizycznych 700 z³.,

- podatek od �rodków transportu od osób fizycznych
8.191 z³.,

- podatku od posiadania psów od osób fizycznych
1.015 z³.,

- podatku od czynno�ci cywilnoprawnych 5 z³.,

- �wiadczonych us³ug za �cieki 4.393 z³.,

- �wiadczonych us³ug za zagospodarowanie �mieci
54 z³.

Stan nadp³at na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wynosi³ ogó³em
2.522 z³.,

w tym z tytu³u:

- u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci 36 z³.,

- czynszu za lokale u¿ytkowe 13 z³.,

- czynszu za grunty u¿ytkowane rolniczo 29 z³.,

- czynszu za lokale mieszkalne 16 z³.,

- sprzeda¿ mienia 1.460 z³.,

- podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych
103 z³.,

- podatku rolnego od osób fizycznych 47 z³.,

- podatek od �rodków transportu od osób fizycznych
23 z³.,

- podatku od czynno�ci cywilnoprawnych 765 z³.,

- �wiadczonych us³ug za �cieki 30 z³.

Stan zaleg³o�ci w stosunku do roku ubieg³ego stanowi
wzrost o kwotê 15.506 z³ tj. o 5,37%.

Zaleg³o�ci na dzieñ 31.12.2003 r. stanowi¹ 4,06% wykona-
nych dochodów.

Na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wystawiono ogó³em 236
tytu³ów wykonawczych na ³¹czn¹ kwotê 59.272 z³, w tym
na:

- podatek od nieruchomo�ci osób fizycznych i ³¹czne
zobowi¹zanie pieniê¿ne 52.420 z³.,

- podatek od �rodków transportowych 1.605 z³.,

- podatek od posiadania psów 646 z³.,

- podatek od nieruchomo�ci osób prawnych 4.601 z³.
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Wystawione tytu³y egzekucyjne zosta³y skierowane do
Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Z³otowie w celu prze-
prowadzenia postêpowania egzekucyjnego.

W toku prowadzonego przez US postêpowania do koñca
2003 r. wyegzekwowano ³¹czn¹ kwotê 20.980 z³., w tym:

- za tytu³y wystawione za 2003 r. 9.748 z³.,

- za lata wcze�niejsze 11.232 z³.

Kwoty przekazane Urzêdowi Gminy jako wierzycielowi
przez organ egzekucyjny pomniejszane s¹ przez op³atê
komornicz¹ w wysoko�ci 5% oraz prowizjê bankow¹ od 3
do 6,50 z³.

Ponadto w roku 2003 Naczelnik Urzêdu Skarbowego
w Z³otowie przekaza³ postanowienia o umorzeniu postê-
powania egzekucyjnego z powodu braku mo¿liwo�ci eg-
zekucji administracyjnej na ogóln¹ kwotê 12.886 z³ w tym:

- za tytu³y wystawione za 2003 r. 2.018 z³.,

- za lata wcze�niejsze 10.868 z³.

Umorzenie postêpowania egzekucyjnego powoduje uchy-
lenie czynno�ci egzekucyjnych prowadzonych na podsta-
wie tytu³ów egzekucyjnych (w przypadku umorzenia po-
stêpowania kosztami egzekucyjnymi obci¹¿a siê wierzy-
ciela). Do postanowienia US za³¹cza protokó³ o stanie
maj¹tkowym zobowi¹zanego na podstawie którego stwier-
dzono brak ruchomo�ci podlegaj¹cych zajêciu egzekucyj-
nemu, jak równie¿ innych �róde³ dochodu umo¿liwiaj¹-
cych przeprowadzenie egzekucji. Ponowne wszczêcie eg-
zekucji mo¿e nast¹piæ tylko wówczas, gdy zostanie ujaw-
niony maj¹tek lub �ród³o dochodu zobowi¹zanego, prze-
wy¿szaj¹ce wydatki egzekucyjne. W przypadku wszczêcia
ponownej egzekucji z naruszeniem tego przepisu koszty
egzekucji ponosi wierzyciel.

W celu zabezpieczenia zaleg³o�ci oraz nale¿no�ci podatko-
wych roku 2003 objêtych równie¿ postêpowaniem egzeku-
cyjnym przez Urz¹d Skarbowy dokonano w 2003 r. wpisu
hipoteki przymusowej do Wydzia³u ksi¹g Wieczystych
S¹du Rejonowego w Z³otowie na ³¹czn¹ kwotê 48.375 z³.
Z tytu³u wpisu hipoteki przymusowej do ksi¹g wieczystych
w 2003 r. wp³ynê³a kwota 3.408 z³. Nie uregulowanie
nale¿no�ci przez podatników zwi¹zane jest z trudn¹ sytu-
acj¹ finansow¹ podatników, brakiem zbytu na produkty
rolne, brakiem pracy. W przypadku osób prawnych
z trudno�ciami w uzyskaniu od odbiorców nale¿nych kwot
za �wiadczone us³ugi.

Skutki udzielonych przez gminê ulg, odroczeñ, umorzeñ,
zwolnieñ obliczone nadzieñ 31.12.2003 r. wynosz¹

100.416 z³.
w tym:

- z tytu³u odroczeñ 20.059 z³.,

- z tytu³u roz³o¿enia na raty 1.267 z³.,

- z tytu³u umorzeñ 77.430 z³.,

- zwolnieñ 1.660 z³.

Zad³u¿enie gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿y-
czek na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wynosi 448.210 z³.

W roku 2003 zosta³y sp³acone cztery raty po¿yczki
w kwocie 103.800 z³. zaci¹gniêtej w WFO� i GW
w Poznaniu na inwestycje p.n. �kanalizacja po³udniowo-
wschodniej czê�ci gminy Zakrzewo I etap�. Do sp³aty
pozosta³o 315.250 z³.

W dniu 29 maja 2003 zosta³a zaci¹gniêta po¿yczka
w Banku Inicjatyw Spo³ecznych Ekonomicznych w Warsza-
wie w kwocie 274.000 z³. na okres od dnia 29.05.2003 r. do
dnia 31.12.2004 r. na realizacjê inwestycji p.n.: �Kanaliza-
cja po³udniowo-wschodniej czê�ci gminy Zakrzewo-II etap
Kujanki�.

W dniu 27.11.2003 r. wp³ynê³y �rodki finansowe z realizacji
programu SAPARD na inwestycje pn �Kanalizacja po³u-
dniowo-wschodniej czê�ci gminy Zakrzewo II etap Kujanki�
w kwocie 380.000 z³. w zwi¹zku z tym w dniu 18.12.2003 r.
zosta³ w ca³o�ci sp³acony kredyt zaci¹gniêty na realizacjê
tej inwestycji.

W dniu 15.07.2003 r. na podstawie umowy po¿yczki nr 76/
P/Pi/PW/OS zosta³a zaci¹gniêta po¿yczka na inwestycjê pn.
�Kanalizacja po³udniowo-wschodniej czê�ci gminy Za-
krzewo - II etap Kujanki� na kwotê 132.960 z³. na okres od
15.07.03 do 15.02.2007 r. Kwota udzielonej po¿yczki mo¿e
byæ po sp³acie 75% kwoty po¿yczki i odsetek za okres
obowi¹zywania umowy umorzona do wysoko�ci 25%.

II. Wydatki

Plan wydatków za 2003 r. po zmianach wykazywa³ kwotê
7.499.577 z³. z czego zrealizowano kwotê 7.257.972 z³. co
stanowi 96,78 planu.

Wykonanie wydatków bud¿etu za 2003 r. przedstawia
za³¹cznik Nr 3 do sprawozdania.

1) wydatki inwestycyjne na plan 924.350 z³. wykonano
w kwocie 769.427 z³ tj. 83,24% planu,

2) wydatki bie¿¹ce na plan 6.575.227 z³. wykonano
w kwocie 6.488.545 z³. tj. 98,68% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 3.194.103 z³, co stanowi
99,49% planu,

- pochodne od wynagrodzeñ - 680.578 z³, co stanowi
8,14% planu,

- dotacje  - 175.908 z³, co stanowi 100,00% planu,

- obs³uga d³ugu - 24.005 z³, co stanowi 65,25% planu,

- pozosta³e wydatki - 2.413.951 z³, co stanowi 98,18%
planu.

Planowane w bud¿ecie gminy dotacje w kwocie 175.908
z³. przekazane zosta³y dla instytucji kultury i na utrzymanie
bibliotek w Zakrzewiê i w Starej Wi�niewce w kwocie
175.908 z³. co stanowi 100,00% planu.

Wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admini-
stracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie usta-
wami oraz na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych na plan
700.774 z³. zrealizowane zosta³y w wysoko�ci 700.632 z³.,
co stanowi 99,98% planu. W 2003 r. wydatki realizowane

Poz. 2104� 10158 �



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104

by³y zgodnie z uchwalonym przez Radê Gminy planem
wydatków.

Zrealizowano obowi¹zkowe zadania gminy wynikaj¹ce
z ustaw, w tym:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych (77,97%)
210.508 z³.,

- utrzymanie urzêdu gminy (98,04%) 870.076 z³.,

- utrzymanie ochotniczych stra¿ po¿arnych (99,79%)
75.116 z³.,

- utrzymanie szkó³ podstawowych (99,95%)
2.151.228 z³.,

- utrzymanie gimnazjum (99,87%) 847.123 z³.,

- dowo¿enie uczniów do szkó³ (99,56%) 89.266 z³.,

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych (99,48%) 55.359 z³.,

- wyp³atê dodatków mieszkaniowych (100,00%)
97.390 z³.,

- wyp³atê zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych (99,62%)
37.158 z³.,

- utrzymanie o�rodków pomocy spo³ecznej (100,00%)
148.800 z³.,

- us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
(100,00%) 82.160 z³.,

- utrzymanie przedszkoli (99,10%) 733.251 z³.,

- o�wietlenie ulic, placów i dróg (81,14%) 105.805 z³.,

- o�rodki kultury (99,73%) 177.632 z³.,

- utrzymanie bibliotek (100,00%) 51.846 z³.

III. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne na plan 924.350 z³. wykonano
w kwocie 769.427 z³. tj. 83,24% planu.

W 2003 r. poniesiono wydatki na realizacjê nastêpuj¹cych
inwestycji:

1) budowê kanalizacji po³udniowo-wschodniej czê�ci gminy
Zakrzewo II etap Kujanki (84,32%) 534.895 z³.

Inwestycja zrealizowana zosta³a zgodnie z zawart¹ umow¹
przetargu Nr 1/SAPARD/03 z dnia 12 marca 2003 r.
z Zak³adem Instalacji Sanitarnych CO i Gazu Marian Madej
w Pile. Inwestycja zosta³a przekazana do eksploatacji
w dniu 31 lipca 2003 r.

2) budowa wodoci¹gu (76,26%) 15.252 z³.,

w tym:

- opracowanie dokumentacji budowy wodoci¹gu,

- wykonanie przy³¹czy wodoci¹gowych i monta¿ wodo-
mierzy w �miardowie Z³otowskim.

3) budowê dróg i chodników (79,30%) 190.321 z³.,
w tym:

- budowa drogi na Wybudowaniu Zakrzewo
159.366 z³.,

- budowa chodnika w Kujaniu 30.955 z³.,

4) rozbudowa gimnazjum (96,53%) 28.959 z³.,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i projektu wy-
konawczego konstrukcji sali i widowiskowo - sporto-
wej w Zakrzewie.

Remonty i modernizacje wykonano w kwocie 99.438 z³.,

a) remont boiska sportowego w Zakrzewi 5.847 z³.,

b) remont boiska sportowego w Starej Wi�niewce
11.966 z³.,

c) remont �wietlicy w Starej Wi�niewce 30.463 z³.,

d) remont �wietlicy w £ugach 4.162 z³.,

e) remonty i konserwacje w budynkach mieszkalnych
47.000 z³.,

w tym:

Poz. 2104

Lp. Adres Zakres robót Kwota 
1. G³omsk 14/1 Czê�ciowy remont. Instalacja elektryczna 2.500 

2. G³omsk 14/6 
Remont kapitalny. Budowa ³azienki i w. c wraz z instalacj¹ wodno - 
kanalizacyjn¹ 

4.800 

3. �miardowo Z³otowskie 4/1 Monta¿ pieca c. o. i konserwacja dachu 700 
4. Zakrzewo, ul. Domañskiego 10/3 Dopcieplenie stropu nad kuchni¹. 1.200 
5. Osowiec 5 Wymiana i monta¿ pieca c. o. 1.800 
6. Apteka �Remedium� Zakrzewo Wymiana okien i posadzki. 8.100 
7. Domy Nauczyciela i Dom Seniora Serwis i remonty kot³a olejowego 1.900 

8. Zakrzewo - ul. Z³otowska 18/3 
Naprawa dachu - budynek mieszkalny i gospodarczy, naprawa 
instalacji elektrycznej 

2.400 

9. Kujan 5 Wymiana pokrycia dachowego 7.400 
10. G³omsk 14 Wymiana pokrycia dachowego - gara¿e 4.000 
11. Kujan 14 Wymiana okna 900 
12. Kujan 17 Konserwacja dachu 500 
13. Kujan 19 Konserwacja dachu 500 
14. £ugi 16A Konserwacja dachu 400 
15. G³omsk 41 Wymiana pokrycia dachowego 9.900 

Razem 47.000 
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IV.�rodki specjalne.

�rodek specjalny utworzony zosta³ w jednostce bud¿eto-
wej na gromadzenie �rodków finansowych przeznaczo-
nych na wy¿ywienie dzieci w przedszkolach publicznych
na terenie gminy Zakrzewo.

Planowane przychody w kwocie 67.200 z³. wykonano
w kwocie 64.468 z³. co stanowi 95,93% planu. Na przycho-
dy sk³adaj¹ siê odp³atno�ci za wy¿ywienie dzieci w przed-
szkolach. Wydatki planowane w kwocie 67.200 z³. wyko-
nano w kwocie 64.605 z³. co stanowi 96,14% planu.

Poniesione wydatki dotycz¹ wydatków zwi¹zanych z zaku-
pem artyku³ów ¿ywno�ciowych dla dzieci w przedszko-
lach.

V. Fundusze celowe.

Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej - na plan przychodów na rok 2003 w wysoko�ci 15.000
z³. zosta³ wykonany w kwocie 22.762 z³. co stanowi 151,75%.

Stan �rodków pieniê¿nych funduszu na dzieñ 01.01.2003 r.
41.995 z³.

Przychody razem 22.762 z³.,

z tego:

- wp³ywy z tytu³u op³at za gospodarcze korzystanie ze
�rodowiska 22.762 z³.

Wydatki ogó³em 13.137 z³.

Stan �rodków pieniê¿nych funduszu na dzieñ 31.12.2003 r.
51.620 z³.

W ramach gospodarowania Gminnym Funduszem Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej wykonano:

- roboty zwi¹zane z drena¿em wysypiska �mieci w Dro-
¿yskach Wielkich,

- rekultywacjê wysypiska �mieci w Dro¿yskach Wielkich.

Wójt
(�) Jerzy Podlewski

Za³¹cznik nr 1
do sprawozdania z wykonania

dochodów bud¿etu gminy Zakrzewo
za 2003 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY ZA 2003 ROK

Poz. 2104

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie 
Wykonanie 
planu w % 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 391.667 385.136 98,33 
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 380.000 380.000 100,00 

  629 
�rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane z innych 
�róde³ 

380.000 380.000 100,00 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 11.667 5.136 44,02 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych 
Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

3.527 3.181 90,19 

  083 Wp³ywy z us³ug 8.140 1.955 24,02 
600   Transport i ³¹czno�æ 79.682 79.682 100,00 

 60011  Drogi publiczne krajowe 79.682 79.682 100,00 

  626 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

79.682 79.682 100,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 384.189 391 426 101,88 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 384.189 391.426 101,88 

  047 
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie 
wieczyste nieruchomo�ci 

2.213 2.177 98,37 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych 
Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

260.542 258 726 99,30 

  084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych 121.434 129.780 106,87 
  092 Pozosta³e odsetki 0 743 x 

710   Dzia³alno�æ us³ugowa 10.000 10.123 101,23 
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 71095  Pozosta³a dzia³alno�æ 10.000 10.123 101,23 
  083 Wp³ywy z us³ug 10.000 10.123 101,23 

750   Administracja publiczna 129.081 145.928 113,05 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 43.900 43.900 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

43.900 43.900 100,00 

 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 85.181 102.028 119,78 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 0 5.533 X 
  092 Pozosta³e odsetki 0 2.407 X 
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 85.181 94.088 110,46 

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

9.854 9.854 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

644 644 100,00 

  201 
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

644 644 100,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9.210 9.210 100,00 

  201 
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

9.210 9.210 100,00 

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200 200 100,00 
 75414  Obrona cywilna 200 200 100,00 

  201 
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

200 200 100,00 

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

1.730.747 1.700.986 98,28 

 75601  Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.100 1.747 158,82 

  035 
podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych, 
op³acany w formie karty podatkowej 

1.100 1.733 157,55 

  091 odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 0 14 X 

 75615  
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od 
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

715.501 723.100 101,06 

  031 Podatek od nieruchomo�ci 591.325 593 498 100,37 
  032 Podatek rolny 15.446 11.639 75,35 
 , 033 Podatek le�ny 106.519 109.018 102,35 
  034 Podatek od �rodków transportowych 2.211 2.211 100,00 
  091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 0 6.734 x 

 75616  
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych 
oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 

563.871 514.107 91,18 

  031 Podatek od nieruchomo�ci 294.147 240.159 81,65 
  032 Podatek rolny 197.339 202.408 102,57 
  033 Podatek le�ny 3.362 4.344 129,21 
  034 Podatek od �rodków transportowych 20.234 16.619 82,13 
  036 Podatek od spadków i darowizn 500 76 15,20 
  037 Podatek od posiadania psów 8.220 6.931 84,32 
  043 Wp³ywy z op³aty targowej 400 945 236,25 
  044 Wp³ywy z op³aty miejscowej 789 5.296 671,23 
  045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe 3.100 150 4,84 
  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 35.780 30.736 85,90 
  091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 0 6.443 x 

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

89.130 90.295 101,31 

  041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 33.480 33.063 98,76 
  048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 55.650 57.228 102,84 
  091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 0 4 x 
   podatków i op³at    

 75621  
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu 
pañstwa 

361.145 371.737 102,93 

  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 342.745 318.378 92,89 
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 18.400 53.359 290,00 

758   Ró¿ne rozliczenia 3.938.619 3.938.606 100,00 
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 75801  
Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorz¹du terytorialnego 

3.123.978 3.123.978 100,00 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.123.978 3.123.978 100,00 
 75802  Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 533.448 533.448 100,00 
  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 533.448 533.448 100,00 
 75805  Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 281.193 281.193 100,00 
  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 281.193 281.193 100,00 
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 0 -13 X 
  091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 0 -13 X 

801   O�wiata i wychowanie 17.445 17.445 100,00 
 80101  Szko³y podstawowe 2.129 2.129 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane dzia³alno�æ bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej 
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 

2.129 2.129 100,00 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 15.316 15.316 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 

15.316 15.316 100,00 

853   Opieka spo³eczna 586.618 586.821 100,03 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby 
pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej 

10.793 10.793 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

10.793 10.793 100,00 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 
spo³eczne 

291.876 291.876 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

291.876 291.876 100,00 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 27.390 27.390 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 

27.390 27.390 100,00 

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 37.300 37.158 99,62 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

37.300 37.158 99,62 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 107.600 107.600 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

107.600 107.600 100,00 

 85328  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 71.300 71.645 100,48 
  083 Wp³ywy z us³ug 1.500 1.845 123,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

69.800 69.800 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 5.752 5.752 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

5.752 5.752 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 34.607 34.607 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

2.070 2.070 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 

32.537 32.537 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 40.700 62.947 154,66 
 85404  Przedszkola 40.700 62.947 154,66 
  083 Wp³ywy z us³ug 40.700 62.947 154,66 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 136.257 150.774 110,65 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 70.000 83.421 119,17 
  083 Wp³ywy z us³ug 70.000 83.222 118,89 
  091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 0 11 x 
  092 Pozosta³e odsetki 0 188 x 
 90002  Gospodarka odpadami 22.000 23.096 104,98 
  083 Wp³ywy z us³ug 22.000 23.086 104,94 
  092 Pozosta³e odsetki 0 10 x 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 44.257 44.257 100,00 
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  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 
zadañ zleconych gminie ustawami 

44.257 44.257 100,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000 8.000 100,00 
 92105  Pozosta³e zadania w zakresie kultury 8.000 8.000 100,00 

  271 
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy 
jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie 
w³asnych zadañ bie¿¹cych 

8.000 8.000 100,00 

Razem 7.463.059 7.487.928 100,33 
 

Za³¹cznik nr 2
do sprawozdania z wykonania

dotacji bud¿etu gminy Zakrzewo
za rok 2003 r.

WYKONANIE DOTACJI BUD¯ETU GMINY ZA ROK 2003 R.

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie 
Wykonanie 
planu w% 

750   Administracja publiczna 43.900 43.900 100,00 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 43.900 43.900 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

43.900 43.900 100,00 

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

9.854 9.854 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

644 644 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

644 644 100,00 

 75110  
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dotacje celowe 
otrzymane z bud¿etu pañstwa na 

9.210 9.210 100,00 

  201 
Realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej 
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 

9.210 9.210 100,00 

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200 200 100,00 
 75414  Obrona cywilna  200 200 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

200 200 100,00 

801   O�wiata i wychowanie 17.445 17.445 100,00 
 80101  Szko³y podstawowe 2.129 2.129 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane dzia³alno�æ bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej 
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 

2.129 2.129 100,00 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 15.316 15.316 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 

15.316 15.316 100,00 

853   Opieka spo³eczna 585.118 584.976 99,98 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby 
pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej 

10.793 10.793 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

10.793 10793 100,00 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 
spo³eczne 

291.876 291.876 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

291.876 291.876 100,00 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 27.390 27.390 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 

27.390 27.390 100,00 

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 37.300 37.158 99,62 
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  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

37.300 37.158 99,62 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 107.600 107.600 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

107.600 107.600 100,00 

 85328  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 69.800 69.800 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

69.800 69.800 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 5.752 5.752 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

5.752 5.752 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 34.607 34.607 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

2.070 2.207 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 

32.537 32.537 100,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 44.257 44.257 100,00 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 44.257 44.257 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 
innych zadañ zleconych gminie ustawami 

44.257 44.257 100,00 

Razem: 700.774 700.632 99,98 
 

Za³¹cznik nr 3
do sprawozdania z wykonania

wydatków bud¿etu gminy Zakrzewo
za rok 2003 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY ZA ROK 2003 R.

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie 
Wykonanie 
planu w% 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 659.356 554.496 84,10 
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 654.350 550.147 84,08 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 654.350 550.147 84,08 
 01030  Izby rolnicze 4.256 4.232 99,44 

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

4.256 4.232 99,44 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 750 117 15,60 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 750 117 15,60 

600   Transport i ³¹czno�æ 270.000 210.508 77,97 
 60016  Drogi publiczne gminne 270.000 210.508 77,97 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 9.519 95,19 
  4270 Zakup us³ug remontowych 20.000 10.668 53,34 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 240.000 190.321 79,30 

700   Gospodarka mieszkaniowa 182.014 181.907 99,94 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 182.014 181.907 99,94 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 28 27 96,43 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 145.412 145.411 100,00 
  4260 Zakup energii 11.232 11.182 99,55 
  4270 Zakup us³ug remontowych 11.978 11.977 99,99 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.121 12.067 99,55 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.243 1.243 100,00 

710   Dzia³alno�æ us³ugowa 42.000 38.575 91,85 
 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30.000 26.712 89,04 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.000 26.712 89,04 
 71095  Pozosta³a dzia³alno�æ 12.000 11 863 98,86 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 7.665 7.535 98,30 
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  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.200 4.193 99,83 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 135 135 100,00 

750   Administracja publiczna 1.057.522 1.034.346 97,81 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 66.645 66.372 99,59 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.641 50.624 99,97 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.064 3.899 95,94 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 9.251 9.189 99,33 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.329 1.307 98,34 
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 1.360 1.353 99,49 
 75022  Rady gmin 32.000 31.544 98,58 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.100 19.100 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.700 3.580 96,76 
  4270 Zakup us³ug remontowych 858 817 95,22 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.343 6.048 95,35 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.999 1.999 100,00 
 75023  Urzêdy gmin 887.494 870.076 98,04 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 835 835 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 597.516 591.534 99,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.142 38.498 95,90 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 109.379 101.885 93,15 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 15.027 13.180 87,71 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 32.310 32.259 99,84 
  4260 Zakup energii 5.000 4.968 99,36 
  4270 Zakup us³ug remontowych 4.312 4.241 98,35 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 46.000 45.961 99,92 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 14.300 14.279 99,85 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.700 1.463 86,06 
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 20.973 20.973 100,00 

 75047  
Pobór podatków, op³at i nie opodatkowanych nale¿no�ci 
bud¿etowych 

3.000 2.855 95,17 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 800 658 82,25 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.200 2.197 99,86 
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 68.383 63.499 92,86 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 1.200 1.200 100,00 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.080 1.080 100,00 
  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 14.624 9.748 66,66 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.424 11.416 99,93 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.740 24.740 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 15.315 15.315 100,00 

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

9.854 9.854 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

644 644 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 644 644 100,00 
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9.210 9.210 100,00 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.110 6.110 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.772 1.772 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.188 1.188 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 140 140 100,00 

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 75.473 75.316 99,79 
 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 75.273 75.116 99,79 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 1.152 1.151 99,91 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.401 1.373 98,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.513 15.512 99,99 
  4260 Zakup energii 5.348 5.347 99,98 
  4270 Zakup us³ug remontowych 25.244 25.244 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 23.256 23.130 99,46 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.359 3.359 100,00 
 75414  Obrona cywilna 200 200 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 200 200 100,00 

757   Obs³uga d³ugu publicznego 36.792 24.005 65,25 

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

36.792 24.005 65,25 

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

36.792 24.005 65,25 
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801   O�wiata i wychowanie 3.122.734 3.119.662 99,90 
 80101  Szko³y podstawowe 2.152.281 2.151.228 99,95 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 111.488 111.398 99,92 
  3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2.129 2.129 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.294.875 1 294.873 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.749 97.746 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 267.017 267.015 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 33.897 33.895 99,99 

  4140 
Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepe³nosprawnych 

2.920 2.732 93,56 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 161.985 161.982 100,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 8.592 8.538 99,37 
  4260 Zakup energii 28.400 28.075 98,86 
  4270 Zakup us³ug remontowych 24.271 24217 99,78 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.835 30.696 99,55 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 5.106 5.103 99,94 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.524 3.336 94,67 
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 79.493 79.493 100,00 
 80110  Gimnazja 848.188 847.123 99,87 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 46.096 46.092 99,99 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 490.094 490.080 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.368 38.367 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 102.307 102.307 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 13.488 13.487 99,99 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 65.114 65.113 100,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 1.717 1.717 100,00 
  4260 Zakup energii 12.346 12.346 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 1.664 1.663 99,94 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.686 10.686 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.920 1.919 99,95 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.084 2.083 99,95 
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 32.304 32.304 100,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 30.000 28.959 96,53 
 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 89.660 89.266 99,56 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.700 14.646 99,63 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 72.300 72.112 99,74 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.660 2.508 94,29 
 80146  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 17.289 16.729 96,76 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 17.289 16.729 96,76 
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 15.316 15.316 100,00 
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 15.316 15.316 100,00 

851   Ochrona zdrowia 55.650 55.359 99,48 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 55.650 55.359 99,48 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.790 3.790 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.710 1.647 96,32 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 205 205 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.968 11.925 99,64 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 36.825 36.642 99,50 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 330 328 99,39 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 822 822 100,00 

853   Opieka spo³eczna 742.978 742.836 99,98 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acam za osoby 
pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej 

10.793 10.793 100,00 

   Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 10.793 10.793 100,00 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 
spo³eczne i zdrowotne 

321.176 321.176 100,00 

  3110 �wiadczenia spo³eczne 306.224 306.224 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.952 14.952 100,00 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 97.390 97.390 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 97.390 97.390 100,00 
 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 37.300 37.158 99,62 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 37.300 37.158 99,62 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej  148.800 148.800 100,00 
  3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 830 830 100,00 
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 79.621 79.621 100,00 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.906 6.906 100,00 
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  4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 15.088 15.088 100,00 
  4120 sk³adki na Fundusz Pracy 2.098 2.098 100,00 
  4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.661 20.661 100,00 
  4260 zakup energii 1.206 1 206 100,00 
  4270 zakup us³ug remontowych 3.092 3.092 100,00 
  4300 zakup us³ug pozosta³ych 14.508 14.508 100,00 
  4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.698 1 698 100,00 
  4430 ró¿ne op³aty i sk³adki 217 217 100,00 
  4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.875 2.875 100,00 
 85328  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 82.160 82 160 100,00 
  4300 zakup us³ug pozosta³ych 82.160 82.160 100,00 
 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 5752 5752 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 5752 5752 100.00 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 39.607 39.607 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 39.607 39.607 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 744.440 737.736 99,10 
 85404  Przedszkola 739.921 733.251 99,10 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 32.628 32.524 99,68 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 461.182 458.011 99,31 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.591 34.196 98,86 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 93.071 90.971 97,74 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 12.752 11.952 93,73 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 45.590 45.584 99,99 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 3.710 3.709 99,97 
  4260 Zakup energii 12.511 12.510 99,99 
  4270 Zakup us³ug remontowych 3.990 3.989 99,97 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.965 10.880 99,22 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 571 570 99,82 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 520 515 99,04 
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 27.840 27.840 100,00 
 85446  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 4.519 4.485 99,25 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.519 4.485 99,25 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 215.797 188.903 87,54 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 55.400 54.367 98,14 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.518 11.447 99,38 
  4260 Zakup energii 35.282 34.361 97,39 
  4270 Zakup us³ug remontowych 3.434 3.410 99,30 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.166 5 149 99,67 
 90002  Gospodarka odpadami 15.000 14.648 97,65 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000 14.648 97,65 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 10.000 9.803 98,03 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 9.300 9.277 99,75 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 700 526 75,14 
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000 4.280 85,60 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.015 2.295 76,12 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.985 1.985 100,00 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 130.397 105.805 81,14 
  4260 Zakup energii 109.331 92.050 84,19 
  4270 Zakup us³ug remontowych 21.066 13.755 65,29 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 229.967 229.478 99,79 
 92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 178.121 177.632 99,73 
  2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 124.062 124.062 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 429 0 x 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 59 0 x 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 34.706 34.705 100,00 
  4260 Zakup energii 4.167 4.167 100,00 
  4270 Zakup us³ug remontowych 4 163 4.163 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.445 10.445 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 90 90 100,00 
 92116  Biblioteki 51.846 51.846 100,00 
  2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 51.846 51.846 100,00 

926   Kultura fizyczna i sport 55.000 54.991 99,98 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 55.000 54.991 99,98 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 25.040 25.038 99,99 
  4260 Zakup energii 1.676 1.675 99,94 
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  4270 Zakup us³ug remontowych 1.739 1.733 99,65 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 21.465 21.465 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.080 5.080 100,00 

Razem 7.499.577 7.257.972 96,78 
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