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1864
Uchwa³a Nr XIV/136/03
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
w sprawie op³aty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. l i 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806; 2003r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. 18 i 19 pkt l lit. "d" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr
200, poz. 1683; 2003r. Nr 110, poz. 1039)- Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co nastêpuje:
'
§1. Wprowadza siê na terenie Gminy Kluczbork op³atê
administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy Gminy, nie objête przepisami o op³acie skarbowej, w
wysokoci:
1) za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluczbork - 30z³,
2) za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluczbork -100 z³.
3) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
orzek³o o niewa¿noci w tej czêci uchwa³y.

kowo na w³aciwy rachunek dochodów Urzêdu Miejskiego w
Kluczborku, przed dokonaniem czynnoci urzêdowej.
2. Kopia dowodu wp³aty jest do³¹czana do wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowej, a orygina³ wydany jest wnioskodawcy.
§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kluczborku oraz og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/258/2000 Rady Miejskiej
w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie op³aty administracyjnej oraz uchwa³a Nr XLVI/345/2002 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwa³y.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kêdzia

§ 2. 1. Zap³aty op³aty administracyjnej dokonuje siê gotówk¹ w kasie Urzêdu Miejskiego w Kluczborku lub bezgotów-

1865
Uchwa³a Nr VI / 49 / 03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectw Gminy Lubrza.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy w Lubrzy uchwala,
co nastêpuje :
§ 1.Uchwala siê Statuty nastêpuj¹cych So³ectw, po³o¿onych na terenie Gminy Lubrza:
1)Statut So³ectwa Lubrza,
2)Statut So³ectwa Dytmarów,
3)Statut So³ectwa Skrzypiec,
4)Statut So³ectwa Krzy¿kowice,
5)Statut So³ectwa Jasiona,
6)Statut So³ectwa Trzebina,
7)Statut So³ectwa Prê¿ynka ( z przysió³kiem Dobroszewice ),
8)Statut So³ectwa Nowy Browiniec,
9)Statut So³ectwa Olszynka,
10)Statut So³ectwa Laskowice,
11)Statut So³ectwa S³oków,
stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy
Piotr Hanusiak
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT
SO£ECTWA LUBRZA
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. W sk³ad So³ectwa LUBRZA wchodzi wie LUBRZA.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XIII/76/91 Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie nadania Statutu So³ectw
Gminy Lubrza.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa LUBRZA stanowi¹ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi.
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§ 3. So³ectwo LUBRZA jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa LUBRZA dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2)Statutu Gminy Lubrza,
3)niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy, na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,
5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób, na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.
§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
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a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,
c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.
3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.
§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.
§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególnoci do:
1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.
§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.
Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 97

- 7434 -

drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.
§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.
§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.
§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoci.
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§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,
4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.
5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.
3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane cele.
5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.
§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania
So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.

STATUT
SO£ECTWA DYTMARÓW
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. W sk³ad So³ectwa DYTMARÓW wchodzi wie DYTMARÓW.
§ 2. Mieszkañcy So³ectwa DYTMARÓW stanowi¹ Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
§ 3. So³ectwo DYTMARÓW jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa DYTMARÓW dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2) Statutu Gminy Lubrza,
3) niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,
5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
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§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Poz. 1865

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób, na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.

2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,
c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.
3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.
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§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem, w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.
§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególnoci do:
1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.
§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.
§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.
§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.
§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
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2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoci.
§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,
4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.
3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane cele.
5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.
§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
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§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT
SO£ECTWA SKRZYPIEC
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 1. W sk³ad So³ectwa SKRZYPIEC wchodzi wie SKRZYPIEC.
§ 2. Mieszkañcy So³ectwa SKRZYPIEC stanowi¹ Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
§ 3. So³ectwo SKRZYPIEC jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa SKRZYPIEC dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2) Statutu Gminy Lubrza,
3) niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
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§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób, na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.

5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".

§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,
c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.
3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.
§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególnoci do:
1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
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§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.
§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.
Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.
§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.
§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej
liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników
Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
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dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.
§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoci.
§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
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1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,
4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.
5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.
3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane cele.
5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.
§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT
SO£ECTWA KRZY¯KOWICE
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. W sk³ad So³ectwa KRZY¯KOWICE wchodzi wie
KRZY¯KOWICE.
§ 2. Mieszkañcy So³ectwa KRZY¯KOWICE stanowi¹ Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
§ 3. So³ectwo KRZY¯KOWICE jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa KRZY¯KOWICE
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2)Statutu Gminy Lubrza,
5)niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
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§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,
5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
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4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.
§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,
c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.
3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
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§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.
§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.
§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególnoci do:
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1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.
§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.
Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.
§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.
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§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.
§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci
2) rezygnacji w toku kadencji
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji
4) utraty prawa wybieralnoci.
§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
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Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,
4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.
5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.
3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane cele.
5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 97

Poz.1865

- 7446 -

§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.
§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT
SO£ECTWA JASIONA
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.W sk³ad So³ectwa JASIONA wchodzi wie JASIONA.
§ 2. Mieszkañcy So³ectwa JASIONA stanowi¹ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi.
§ 3. So³ectwo JASIONA jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa JASIONA dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2) Statutu Gminy Lubrza,
3) niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie wa-

runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,
5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
4.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
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§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.
§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,
c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.
§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
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§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególnoci do:
1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.
§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.
Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.
§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoci.
§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
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§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,
4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.
5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.
3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane cele.
5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa
realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na dany rok.
Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.
§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT
SO£ECTWA TRZEBINA
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. W sk³ad So³ectwa TRZEBINA wchodzi wie TRZEBINA.
§ 2. Mieszkañcy So³ectwa TRZEBINA stanowi¹ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi.
§ 3. So³ectwo TRZEBINA jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa TRZEBINA dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2)Statutu Gminy Lubrza,
7)niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
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Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,
5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
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2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.
§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,
c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
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§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.
3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.
§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
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§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.
§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.
§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.
Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.
§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.
§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.
§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoci.
§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa, i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
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6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,
4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.
5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40. l. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.
3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane cele.
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5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.
§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT
SO£ECTWA PRÊ¯YNKA
( z przysió³kiem DOBROSZEWICE)
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. W sk³ad So³ectwa PRÊ¯YNKA wchodzi wie PRÊ¯YNKA.
§ 2. Mieszkañcy So³ectwa PRÊ¯YNKA stanowi¹ Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
§ 3. So³ectwo PRÊ¯YNKA jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
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§ 4.Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa PRÊ¯YNKA dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2)Statutu Gminy Lubrza,
8)niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,
5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
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2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.
§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.
3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.
§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
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8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.
§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególnoci do:
1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.
§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.
Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
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5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.
§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.
§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.
§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoci.
§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
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3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,
4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.
5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.
3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,

3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane cele.
5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.
§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji,
s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT
SO£ECTWA NOWY BROWINIEC
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. W sk³ad So³ectwa NOWY BROWINIEC wchodzi wie
NOWY BROWINIEC.
§ 2. Mieszkañcy So³ectwa NOWY BROWINIEC stanowi¹
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
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§ 3. So³ectwo NOWY BROWINIEC jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa NOWY BROWINIEC
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2)Statutu Gminy Lubrza,
3)niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,
5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.
§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
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a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,
c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.
3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.
§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.
§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.
§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.
Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
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3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.
§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.
§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej
liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników
Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.
§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków
Rady So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoci.
§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
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swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa, i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,
4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.
5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 97

Poz. 1865

- 7460 -

3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane cele.
5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.
§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT
SO£ECTWA OLSZYNKA
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. W sk³ad So³ectwa OLSZYNKA wchodzi wie
SZYNKA.

OL-

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa OLSZYNKA stanowi¹ Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
§ 3. So³ectwo OLSZYNKA jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa OLSZYNKA dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2)Statutu Gminy Lubrza,
3)niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,
5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
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§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Poz.1865

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.

2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,
c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.
3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.
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§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.
§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególnoci do:
1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
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Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.
§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
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§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoci.
§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa, i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.
5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu
Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.
3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane
cele.
5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu przez
organy So³ectwa.
§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji,
s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
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2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
Z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT
SO£ECTWA LASKOWICE
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. W sk³ad So³ectwa LASKOWICE wchodzi wie LASKOWI-

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,
5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w
zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

CE.
§ 2. Mieszkañcy So³ectwa LASKOWICE stanowi¹ Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
§ 3. So³ectwo OLSZYNKA jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa LASKOWICE dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2)Statutu Gminy Lubrza,
3)niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
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4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.
§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,
c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.
3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.
§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.
§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególnoci do:
1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
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2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.
§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.
Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.
§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.
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§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.
§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoci.
§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa, i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
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Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,
4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.
5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.
3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane cele.
5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
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§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mieni So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.
§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT
SO£ECTWA S£OKÓW
Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. W sk³ad So³ectwa S£OKÓW wchodzi wie S£OKÓW.
§ 2. Mieszkañcy So³ectwa S£OKÓW stanowi¹ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi.
§ 3. So³ectwo S£OKÓW jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.
§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa S£OKÓW dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci :
1)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2)Statutu Gminy Lubrza,
3)niniejszego Statutu.
§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek mieszkañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA
§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okrelenie wa-
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runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.
§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególnoci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki So³ectwa,
4)troska o rodowisko naturalne oraz promowanie dzia³añ proekologicznych,
5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,
6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okrelone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
§ 8. Zadania okrelone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególnoci poprzez :
1)podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2)opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane podmioty So³ectwa, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezporedniej samorz¹dnoci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego
owiadczenia lub deklaracji.
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§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, powinno odbyæ siê najpóniej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
4.W przypadku niemo¿noci zwo³ania zebrania przez So³tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.
§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.
2.Dla prawomocnoci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, przewodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ przewodnicz¹cego zebrania.
§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewiduje g³osowanie tajne.
2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwyk³a wiêkszoæ g³osów.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowadzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie
tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców
wsi sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czêci dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alnoæ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,
c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gminy, Wójt uzna za celow¹.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi Gminy Lubrza.
2.Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.
3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
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§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :
1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³
i wniosków z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania
przekazuje siê Wójtowi.
§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA
§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybieranym przez Zebranie Wiejskie.
§ 21. 1. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okrelonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej dzia³alnoci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych w So³ectwie,
6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³aciwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podejmowaæ okrelone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.
§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególnoci do:
1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
3) wspó³dzia³ania z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,
4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej po³owa cz³onków.
§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych miêdzy zebraniami.
Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.
2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okrelaj¹c dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.
3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.
4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ oraz
prowadzi dalsz¹ czêæ zebrania.
§ 29. 1.Dla dokonania wa¿noci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na iloæ
mieszkañców, zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.
4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Wójt, na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do podpisania listy obecnoci.
§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, wybrana sporód uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do
g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
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5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.
§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.
§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.
3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecnoci na zebraniu.
§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania
postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³osowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandydatów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.
3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³osów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowaniu tym bior¹ udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.
§ 35. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoci.
§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta. Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d Rady So³eckiej podejmuje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci siê przestêpstwa, i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.
5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.
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8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okrelonych w § 28 - 34 niniejszego Statutu.
3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej,
4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynnoci.
5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.
§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§40.1. Dochodami So³ectwa s¹:
1) rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy,
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,
wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alnoci gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne rodki pieniê¿ne, winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.
§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze rodków bud¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alnoci Samorz¹dów Mieszkañców Wsi .
2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³tys, w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku.
3. rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szczególnoci na:
1) utrzymanie dróg polnych,
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So³ectwa,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - owiatowych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielkoci przyznanych rodków finansowych na wnioskowane cele.
5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
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§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

§42. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§43. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
§44. 1. Bezporedni¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:
1) czuwania, aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,
2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy, dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy, wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okrelonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnieæ odwo³anie do Rady Gminy.
§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.

1866

Uchwa³a Nr IX/60/03
Rady Powiatu w Olenie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian do uchwa³y Rady Powiatu Nr IV/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu na 2003 rok.
Na podstawie art. 52, art.109, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr
15 poz. 148 z pón. zm.), oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1592 z pón. zm.)-Rada Powiatu w Olenie uchwala, co
nastêpuje:

§1.Paragraf 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"Ustala siê plan przychodów rodków specjalnych w ³¹cznej
kwocie 672.000 z³ oraz wydatków w kwocie 667.000 z³ , zgodnie
z za³¹cznikiem nr 7".
§ 2. Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y bud¿etowej: Plan przychodów i wydatków rodków specjalnych na 2003 rok otrzymuje
brzmienie:

Wydatki
Dz.

Rozd.

Wyszczególnienie Nazwa
jednostki

w tym
Ogó³em

bie¿¹ce

maj¹tkowe

260 000

260 000

260 000

0

20 000

20 000

20 000

0

105 000

105 000

105 000

0

287 000

282 000

275 000

7 000

Zespó³ Szkó³ w Praszce

50 000

45 000

45 000

0

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu

77 000

77 000

77 000

0

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych i Ogólnokszta³c¹cych
w Olenie

160 000

160 000

153 000

7 000

672 000

667 000

660 000

7 000

010

01095

600

60014

801

80145 Owiata i wychowanie
Zespó³ Szkó³ w Olenie
85495 Pozosta³a dzia³alnoæ, w
tym:

854

Przychody

Pozosta³a dzia³alnoæ
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Olenie
Transport
Powiatowy Zarz¹d Dróg w
Olenie
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