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4010

UCHWA£A Nr LX/635/2006 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 27 wrze�nia 2006 r.

uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie wyznaczenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik

4011

UCHWA£A Nr XXIX/186/2006 RADY GMINY W PO£AJEWIE

z dnia 28 wrze�niu 2006 r.

w sprawie uchwalenia statutów so³ectw wystêpuj¹cych na terenie gminy Po³ajewo

Na postawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003
r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005
r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz.U.
Nr 17, poz. 128) Rada Gminy w Po³ajewie uchwala co nastê-
puje:

§1. Okre�la siê statuty so³ectw w brzmieniu ustalonym
w za³¹cznikach od nr 1 do nr 8.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Traci moc uchwa³a Nr V/35/96 Rady Gminy w Po³aje-
wie z dnia 6 listopada 1996 r. w sprawie statutu so³ectwa.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Roman Klewenhagen

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004, Nr 92, poz. 880 ze
zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchyla siê uchwalê Nr LVI/595/2006 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Kórniku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Maciej Marciniak
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIX/186/2006

Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 28 wrze�nia 2006 r.

STATUT SO£ECTWA BORUSZYN

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Boruszyn jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Po³ajewo, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie� Boruszyn.

§2. Zakres dzia³ania so³ectwa okre�la ustawa o samorz¹-
dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001
r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

ROZDZIA£ II

Zadania i sposób ich realizacji

§3. 1.Do zadañ so³ectwa nale¿y:

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawio-
nych do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³
w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- planu bud¿etu na dany rok,

- innych uchwa³ Rady Gminy,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Wójtem, o utrzymaniu
dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami u¿y-
teczno�ci publicznej w so³ectwie,

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na
wsi.

§4. 1.Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego, So³-
tys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia
na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

ROZDZIA£ III

Struktura organizacyjna

§5. 1.Organami So³ectwa s¹:

a) Zebranie Wiejskie,

b) So³tys.

2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³eck¹, jako organ opiniodawczo -
doradczy.

§6. 1.Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzega-
nie zasad samorz¹dno�ci, kolegialno�ci i jawno�ci w pracy
samorz¹du.

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest
sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia-
³alno�ci.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§7. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

§8. 1.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,

b) na ¿¹danie co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie tj.
wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta, winno odbyæ siê w terminie
siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e wniosko-
dawca proponuje termin pó�niejszy.

§9. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ec-
twa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego. Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglê-
du na liczbê osób uczestnicz¹cych.
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3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecno�ci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê spo�ród obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

§10. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów tzn. liczba g³osów �za� musi byæ
wiêksza od liczby g³osów �przeciw�.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.

4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.

§11. Zebranie Wiejskie:

a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,

b) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,

c) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.

ROZDZIA£ V

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§12. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, w tym celu Wójt
okre�la miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania Wiejskie-
go oraz wyznacza spo�ród mieszkañców so³ectwa Przewod-
nicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Wójta o Zebraniu
Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do
wiadomo�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§13. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecno�æ co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/10 mieszkañców so³ectwa upraw-
nionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. Od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji
ludno�ci.

§14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie trzech osób, wybrana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

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

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,

c) ustalenie wyników g³osowania,

d) og³oszenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§15. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej licz-
bie kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnio-
nych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.

§16. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§17. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹ Rady
Gminy. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§18. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia statutu i uchwa³ lub dopu�cili siê czynu dyskwalifiku-
j¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanych.

§19. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przepro-
wadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Wójt zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.

ROZDZIA£ VI

Organy wykonawcze so³ectwa
i zakres ich dzia³añ Rada So³ecka

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿no�ci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

SO£TYS

§21. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
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b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Gminy i Wójta,

e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³y-
wanych przez Wójta Gminy,

f) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie so³ec-
twa,

g) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje
dietê, co jest regulowane odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alno�ci i dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VII

Gospodarka finansowa so³ectwa

§22. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

§23. Kontrole gospodarki finansowej jednostki pomocni-
czej sprawuje Skarbnik Gminy, i przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi.

ROZDZIA£ VIII

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

§24. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy.

2. �rodkami nadzoru s¹:

a) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Gminy,

b) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodno�ci
z przepisami prawa.

§25. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje
Wójt Gminy.

2. Wójt i Rada Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych dzia³alno�ci statutowej so-
³ectwa.

ROZDZIA£ IX

Postanowienia koñcowe

§26. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,

b) z inicjatywy Rady Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii
co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXIX/186/2006

Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 28 wrze�nia 2006 r.

STATUT SO£ECTWA KROSIN

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Krosin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Po³ajewo, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie� Krosin.

§2. Zakres dzia³ania so³ectwa okre�la ustawa o samorz¹-
dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001
r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

ROZDZIA£ II

Zadania i sposób ich realizacji

§3. 1.Do zadañ so³ectwa nale¿y:

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,

sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawio-
nych do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³
w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- planu bud¿etu na dany rok,

- innych uchwa³ Rady Gminy,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Wójtem, o utrzymaniu
dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami u¿y-
teczno�ci publicznej w so³ectwie,

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na
wsi.

§4. 1.Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego, So³-
tys przekazuje Wójtowi Gminy.
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2. Wójt Gminy, w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia
na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

ROZDZIA£ III

Struktura organizacyjna

§5. 1.Organami So³ectwa s¹:

a) Zebranie Wiejskie,

b) So³tys.

2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³eck¹, jako organ opiniodawczo -
doradczy.

§6. 1.Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzega-
nie zasad samorz¹dno�ci, kolegialno�ci i jawno�ci w pracy
samorz¹du.

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest
sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia-
³alno�ci.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§7. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

§8. 1.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,

b) na ¿¹danie co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie tj.
wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta, winno odbyæ siê w terminie
siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e wniosko-
dawca proponuje termin pó�niejszy.

§9. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ec-
twa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-

nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego. Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglê-
du na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecno�ci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê spo�ród obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

§10. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów tzn. liczba g³osów �za� musi byæ
wiêksza od liczby g³osów �przeciw�.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.

4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.

§11. Zebranie Wiejskie:

a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,

b) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,

c) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.

ROZDZIA£ V

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§12. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, w tym celu Wójt
okre�la miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania Wiejskie-
go oraz wyznacza spo�ród mieszkañców so³ectwa Przewod-
nicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Wójta o Zebraniu
Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do
wiadomo�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§13. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecno�æ co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/10 mieszkañców so³ectwa upraw-
nionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. Od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji
ludno�ci.

§14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie trzech osób, wybrana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
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3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,

c) ustalenie wyników g³osowania,

d) og³oszenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§15. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej licz-
bie kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnio-
nych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.

§16. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§17. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹ Rady
Gminy. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§18. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia statutu i uchwa³ lub dopu�cili siê czynu dyskwalifiku-
j¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanych.

§19. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przepro-
wadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Wójt zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.

ROZDZIA£ VI

Organy wykonawcze so³ectwa
i zakres ich dzia³añ Rada So³ecka

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿no�ci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

SO£TYS

§21. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Gminy i Wójta,

e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³y-
wanych przez Wójta Gminy,

f) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie so³ec-
twa,

g) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje
dietê, co jest regulowane odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alno�ci i dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VII

Gospodarka finansowa so³ectwa

§22. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

§23. Kontrole gospodarki finansowej jednostki pomocni-
czej sprawuje Skarbnik Gminy, i przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi.

ROZDZIA£ VIII

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

§24. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy.

2. �rodkami nadzoru s¹:

a) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Gminy,

b) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodno�ci z prze-
pisami prawa.

§25. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje
Wójt Gminy.

2. Wójt i Rada Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych dzia³alno�ci statutowej
so³ectwa.

ROZDZIA£ IX

Postanowienia koñcowe

§26. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,

b) z inicjatywy Rady Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii
co najmniej 3/4 liczby so³tysów.
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXIX/186/2006

Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 28 wrze�nia 2006 r.

STATUT SO£ECTWA KROSINEK

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Krosinek jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Po³ajewo, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie� Krosinek.

§2. Zakres dzia³ania so³ectwa okre�la ustawa o samorz¹-
dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001
r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

ROZDZIA£ II

Zadania i sposób ich realizacji

§3. 1.Do zadañ so³ectwa nale¿y:

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawio-
nych do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³
w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- planu bud¿etu na dany rok,

- innych uchwa³ Rady Gminy,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Wójtem, o utrzymaniu
dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami u¿y-
teczno�ci publicznej w so³ectwie,

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na
wsi.

§4. 1.Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego, So³-
tys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia
na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

ROZDZIA£ III

Struktura organizacyjna

§5. 1.Organami So³ectwa s¹:

a) Zebranie Wiejskie,

b) So³tys.

2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³eck¹, jako organ opiniodawczo -
doradczy.

§6. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzega-
nie zasad samorz¹dno�ci, kolegialno�ci i jawno�ci w pracy
samorz¹du.

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest
sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia-
³alno�ci.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§7. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

§8. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,

b) na ¿¹danie co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie tj.
wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta, winno odbyæ siê w terminie
siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e wniosko-
dawca proponuje termin pó�niejszy.

§9. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ec-
twa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego. Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglê-
du na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecno�ci So³tysa Zebranie Wiejskie
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ustala inn¹ osobê spo�ród obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

§10. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów tzn. liczba g³osów �za� musi byæ
wiêksza od liczby g³osów �przeciw�.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.

4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.

§11. Zebranie Wiejskie:

a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,

b) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,

c) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.

ROZDZIA£ V

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§12. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, w tym celu Wójt
okre�la miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania Wiejskie-
go oraz wyznacza spo�ród mieszkañców so³ectwa Przewod-
nicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Wójta o Zebraniu
Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do
wiadomo�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§13. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecno�æ co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/10 mieszkañców so³ectwa upraw-
nionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. Od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji
ludno�ci.

§14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie trzech osób, wybrana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

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

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,

c) ustalenie wyników g³osowania,

d) og³oszenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§15. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej licz-
bie kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnio-
nych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.

§16. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§17. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹ Rady
Gminy. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§18. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia statutu i uchwa³ lub dopu�cili siê czynu dyskwalifiku-
j¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanych.

§19. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przepro-
wadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Wójt zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.

ROZDZIA£ VI

Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿no�ci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

SO£TYS

§21. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

Poz. 4011



— 17881—
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 173

d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Gminy i Wójta,

e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³y-
wanych przez Wójta Gminy,

f) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie so³ec-
twa,

g) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje
dietê, co jest regulowane odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alno�ci i dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VII

Gospodarka finansowa so³ectwa

§22. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

§23. Kontrole gospodarki finansowej jednostki pomocni-
czej sprawuje Skarbnik Gminy, i przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi.

ROZDZIA£ VIII

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

§24. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy.

2. �rodkami nadzoru s¹:

a) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Gminy,

b) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodno�ci z prze-
pisami prawa.

§25. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje
Wójt Gminy.

2. Wójt i Rada Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych dzia³alno�ci statutowej
so³ectwa.

ROZDZIA£ IX

Postanowienia koñcowe

§26. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,

b) z inicjatywy Rady Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii
co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Poz. 4011

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXIX/186/2006

Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 28 wrze�nia 2006 r.

STATUT SO£ECTWA M£YNKOWO

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo M³ynkowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Po³ajewo, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie� M³ynkowo.

§2. Zakres dzia³ania so³ectwa okre�la ustawa o samorz¹-
dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001
r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

ROZDZIA£ II

Zadania i sposób ich realizacji

§3. 1.Do zadañ so³ectwa nale¿y:

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawio-
nych do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³
w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- planu bud¿etu na dany rok,

- innych uchwa³ Rady Gminy,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Wójtem, o utrzymaniu
dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami u¿y-
teczno�ci publicznej w so³ectwie,

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na
wsi.
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§4. 1.Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego, So³-
tys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia
na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

ROZDZIA£ III

Struktura organizacyjna

§5. 1.Organami So³ectwa s¹:

a) Zebranie Wiejskie,

b) So³tys.

2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³eck¹, jako organ opiniodawczo -
doradczy.

§6. 1.Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzega-
nie zasad samorz¹dno�ci, kolegialno�ci i jawno�ci w pracy
samorz¹du.

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest
sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia-
³alno�ci.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§7. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

§8. 1.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,

b) na ¿¹danie co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie tj.
wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta, winno odbyæ siê w terminie
siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e wniosko-
dawca proponuje termin pó�niejszy.

§9. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ec-
twa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego. Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglê-
du na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecno�ci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê spo�ród obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

§10. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów tzn. liczba g³osów �za� musi byæ
wiêksza od liczby g³osów �przeciw�.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.

4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.

§11. Zebranie Wiejskie:

a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,

b) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,

c) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.

ROZDZIA£ V

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§12. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, w tym celu Wójt
okre�la miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania Wiejskie-
go oraz wyznacza spo�ród mieszkañców so³ectwa Przewod-
nicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Wójta o Zebraniu
Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do
wiadomo�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§13. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecno�æ co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/10 mieszkañców so³ectwa upraw-
nionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. Od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji
ludno�ci.

§14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie trzech osób, wybrana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.
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2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,

c) ustalenie wyników g³osowania,

d) og³oszenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§15. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej licz-
bie kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnio-
nych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.

§16. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§17. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹ Rady
Gminy. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§18. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia statutu i uchwa³ lub dopu�cili siê czynu dyskwalifiku-
j¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanych.

§19. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przepro-
wadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Wójt zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.

ROZDZIA£ VI

Organy wykonawcze so³ectwa
i zakres ich dzia³añ Rada So³ecka

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿no�ci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

SO£TYS

§21. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Gminy i Wójta,

e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³y-
wanych przez Wójta Gminy,

f) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie so³ec-
twa,

g) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje
dietê, co jest regulowane odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alno�ci i dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VII

Gospodarka finansowa so³ectwa

§22. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

§23. Kontrole gospodarki finansowej jednostki pomocni-
czej sprawuje Skarbnik Gminy, i przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi.

ROZDZIA£ VIII

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

§24. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy.

2. �rodkami nadzoru s¹:

a) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Gminy,

b) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodno�ci z prze-
pisami prawa.

§25. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje
Wójt Gminy.

2. Wójt i Rada Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych dzia³alno�ci statutowej so-
³ectwa.

ROZDZIA£ IX

Postanowienia koñcowe

§26. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXIX/186/2006

Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 28 wrze�nia 2006 r.

STATUT SO£ECTWA PO£AJEWO

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Po³ajewo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Po³ajewo, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie� Po³ajewo.

§2. Zakres dzia³ania so³ectwa okre�la ustawa o samorz¹-
dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001
r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

ROZDZIA£ II

Zadania i sposób ich realizacji

§3. 1.Do zadañ so³ectwa nale¿y:

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawio-
nych do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³
w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- planu bud¿etu na dany rok,

- innych uchwa³ Rady Gminy,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Wójtem, o utrzymaniu
dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami u¿y-
teczno�ci publicznej w so³ectwie,

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na
wsi.

§4. 1.Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia
na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

ROZDZIA£ III

Struktura organizacyjna

§5. 1.Organami So³ectwa s¹:

a) Zebranie Wiejskie,

b) So³tys.

2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³eck¹, jako organ opiniodawczo -
doradczy.

§6. 1.Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzega-
nie zasad samorz¹dno�ci, kolegialno�ci i jawno�ci w pracy
samorz¹du.

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest
sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia-
³alno�ci.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§7. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

§8. 1.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,

b) na ¿¹danie co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie tj.
wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta, winno odbyæ siê w terminie
siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e wniosko-
dawca proponuje termin pó�niejszy.
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§9. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ec-
twa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego. Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglê-
du na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecno�ci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê spo�ród obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

§10. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów tzn. liczba g³osów �za� musi byæ
wiêksza od liczby g³osów �przeciw�.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.

4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.

§11. Zebranie Wiejskie:

a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,

b) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,

c) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.

ROZDZIA£ V

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§12. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, w tym celu Wójt
okre�la miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania Wiejskie-
go oraz wyznacza spo�ród mieszkañców so³ectwa Przewod-
nicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Wójta o Zebraniu
Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do
wiadomo�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§13. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecno�æ co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/10 mieszkañców so³ectwa upraw-
nionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. Od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji
ludno�ci.

§14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie trzech osób, wybrana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

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

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,

c) ustalenie wyników g³osowania,

d) og³oszenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§15. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej licz-
bie kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnio-
nych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.

§16. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§17. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹ Rady
Gminy. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§18. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia statutu i uchwa³ lub dopu�cili siê czynu dyskwalifiku-
j¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanych.

§19. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przepro-
wadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Wójt zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.

ROZDZIA£ VI

Organy wykonawcze so³ectwa
i zakres ich dzia³añ Rada So³ecka

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 9 osób.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿no�ci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.

Poz. 4011



— 17886—
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 173

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

SO£TYS

§21. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Gminy i Wójta,

e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³y-
wanych przez Wójta Gminy,

f) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie so³ec-
twa,

g) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje
dietê, co jest regulowane odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alno�ci i dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VII

Gospodarka finansowa so³ectwa

§22. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

§23. Kontrole gospodarki finansowej jednostki pomocni-
czej sprawuje Skarbnik Gminy, i przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi.

ROZDZIA£ VIII

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

§24. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy.

2. �rodkami nadzoru s¹:

a) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Gminy,

b) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodno�ci z prze-
pisami prawa.

§25. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje
Wójt Gminy.

2. Wójt i Rada Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych dzia³alno�ci statutowej so-
³ectwa.

ROZDZIA£ IX

Postanowienia koñcowe

§26. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,

b) z inicjatywy Rady Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii
co najmniej 3/4 liczby so³tysów.
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXIX/186/2006

Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 28 wrze�nia 2006 r.

STATUT SO£ECTWA PRZYBYCHOWO

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Przybychowo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Po³ajewo, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ec-
twami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so-
³ectwa obejmuje wie� Przybychowo.

§2. Zakres dzia³ania so³ectwa okre�la ustawa o samorz¹-
dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001
r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

ROZDZIA£ II

Zadania i sposób ich realizacji

§3. 1.Do zadañ so³ectwa nale¿y:

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawio-
nych do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³
w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- planu bud¿etu na dany rok,
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- innych uchwa³ Rady Gminy,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Wójtem, o utrzymaniu
dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami u¿y-
teczno�ci publicznej w so³ectwie,

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na
wsi.

§4. 1.Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia
na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

ROZDZIA£ III

Struktura organizacyjna

§5. 1.Organami So³ectwa s¹:

a) Zebranie Wiejskie,

b) So³tys.

2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³eck¹, jako organ opiniodawczo -
doradczy.

§6. 1.Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzega-
nie zasad samorz¹dno�ci, kolegialno�ci i jawno�ci w pracy
samorz¹du.

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest
sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia-
³alno�ci.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§7. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

§8. 1.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,

b) na ¿¹danie co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie tj.
wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta, winno odbyæ siê w terminie
siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e wniosko-
dawca proponuje termin pó�niejszy.

§9. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ec-
twa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego. Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglê-
du na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecno�ci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê spo�ród obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

§10. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów tzn. liczba g³osów �za� musi byæ
wiêksza od liczby g³osów �przeciw�.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.

4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.

§11. Zebranie Wiejskie:

a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,

b) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,

c) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.

ROZDZIA£ V

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§12. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, w tym celu Wójt
okre�la miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania Wiejskie-
go oraz wyznacza spo�ród mieszkañców so³ectwa Przewod-
nicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Wójta o Zebraniu
Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do
wiadomo�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§13. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecno�æ co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/10 mieszkañców so³ectwa upraw-
nionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu

Poz. 4011



— 17888—
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 173

po up³ywie 30 min. Od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji
ludno�ci.

§14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie trzech osób, wybrana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

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

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,

c) ustalenie wyników g³osowania,

d) og³oszenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§15. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej licz-
bie kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnio-
nych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.

§16. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§17. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹ Rady
Gminy. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§18. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia statutu i uchwa³ lub dopu�cili siê czynu dyskwalifiku-
j¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanych.

§19. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przepro-
wadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Wójt zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.

ROZDZIA£ VI

Organy wykonawcze so³ectwa
i zakres ich dzia³añ Rada So³ecka

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿no�ci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

SO£TYS

§21. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Gminy i Wójta,

e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³y-
wanych przez Wójta Gminy,

f) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie so³ec-
twa,

g) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje
dietê, co jest regulowane odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alno�ci i dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VII

Gospodarka finansowa so³ectwa

§22. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

§23. Kontrole gospodarki finansowej jednostki pomocni-
czej sprawuje Skarbnik Gminy, i przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi.

ROZDZIA£ VIII

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

§24. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy.

2. �rodkami nadzoru s¹:

a) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Gminy,

b) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodno�ci z prze-
pisami prawa.
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XXIX/186/2006

Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 28 wrze�nia 2006 r.

STATUT SO£ECTWA SIERAKÓWKO

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Sierakówko jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Po³ajewo, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie� Sierakówko.

§2. Zakres dzia³ania so³ectwa okre�la ustawa o samorz¹-
dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001
r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

ROZDZIA£ II

Zadania i sposób ich realizacji

§3. 1.Do zadañ so³ectwa nale¿y:

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawio-
nych do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³
w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- planu bud¿etu na dany rok,

- innych uchwa³ Rady Gminy,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Wójtem, o utrzymaniu
dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami u¿y-
teczno�ci publicznej w so³ectwie,

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzy-
szeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi.

§4. 1.Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego, So³-
tys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia
na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

ROZDZIA£ III

Struktura organizacyjna

§5. 1. Organami So³ectwa s¹:

a) Zebranie Wiejskie,

b) So³tys.

2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³eck¹, jako organ opiniodawczo -
doradczy.

§6. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzega-
nie zasad samorz¹dno�ci, kolegialno�ci i jawno�ci w pracy
samorz¹du.

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ
na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§7. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

§8. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,

§25. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje
Wójt Gminy.

2. Wójt i Rada Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych dzia³alno�ci statutowej so-
³ectwa.

ROZDZIA£ IX

Postanowienia koñcowe

§26. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,

b) z inicjatywy Rady Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii
co najmniej 3/4 liczby so³tysów.
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b) na ¿¹danie co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie tj.
wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta, winno odbyæ siê w terminie
siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e wniosko-
dawca proponuje termin pó�niejszy.

§9. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ec-
twa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie na-
stêpnego. Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od pierw-
szego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na
liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecno�ci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê spo�ród obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

§10. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów tzn. liczba g³osów �za� musi byæ
wiêksza od liczby g³osów �przeciw�.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.

4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.

§11. Zebranie Wiejskie:

a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,

b) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,

c) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.

ROZDZIA£ V

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§12. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, w tym celu Wójt
okre�la miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania Wiejskie-
go oraz wyznacza spo�ród mieszkañców so³ectwa Przewod-
nicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Wójta o Zebraniu
Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do
wiadomo�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§13. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecno�æ co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/10 mieszkañców so³ectwa upraw-
nionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. Od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji
ludno�ci.

§14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie trzech osób, wybrana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

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

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,

c) ustalenie wyników g³osowania,

d) og³oszenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§15. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej licz-
bie kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnio-
nych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.

§16. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§17. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹ Rady
Gminy. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§18. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia statutu i uchwa³ lub dopu�cili siê czynu dyskwalifiku-
j¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanych.

§19. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przepro-
wadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
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2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Wójt zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.

ROZDZIA£ VI

Organy wykonawcze so³ectwa
i zakres ich dzia³añ Rada So³ecka

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿no�ci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

SO£TYS

§21. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Gminy i Wójta,

e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³y-
wanych przez Wójta Gminy,

f) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie so³ec-
twa,

g) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje
dietê, co jest regulowane odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alno�ci i dzia³alno�ci Rady So³eckiej.
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ROZDZIA£ VII

Gospodarka finansowa so³ectwa

§22. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

§23. Kontrole gospodarki finansowej jednostki pomocni-
czej sprawuje Skarbnik Gminy, i przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi.

ROZDZIA£ VIII

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

§24. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy.

2. �rodkami nadzoru s¹:

a) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Gminy,

b) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodno�ci z prze-
pisami prawa.

§25. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje
Wójt Gminy.

2. Wójt i Rada Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych dzia³alno�ci statutowej so-
³ectwa.

ROZDZIA£ IX

Postanowienia koñcowe

§26. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,

b) z inicjatywy Rady Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii
co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr XXIX/186/2006

Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 28 wrze�nia 2006 r.

STATUT SO£ECTWA TARNÓWKO

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Tarnówko jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Po³ajewo, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie� Tarnówko.

§2. Zakres dzia³ania so³ectwa okre�la ustawa o samorz¹-
dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001
r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

ROZDZIA£ II

Zadania i sposób ich realizacji

§3. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
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a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em w
realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawio-
nych do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³
w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- planu bud¿etu na dany rok,

- innych uchwa³ Rady Gminy,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Wójtem, o utrzymaniu
dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami u¿y-
teczno�ci publicznej w so³ectwie,

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na
wsi.

§4. 1.Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego, So³-
tys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia
na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

ROZDZIA£ III

Struktura organizacyjna

§5. 1.Organami So³ectwa s¹:

a) Zebranie Wiejskie,

b) So³tys.

2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie Wiej-
skie wybiera Radê So³eck¹, jako organ opiniodawczo - dorad-
czy.

§6. 1.Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzega-
nie zasad samorz¹dno�ci, kolegialno�ci i jawno�ci w pracy
samorz¹du.

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest
sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia-
³alno�ci.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§7. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

§8. 1.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,

b) na ¿¹danie co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie tj.
wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta, winno odbyæ siê w terminie
siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e wniosko-
dawca proponuje termin pó�niejszy.

§9. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ec-
twa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego. Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglê-
du na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecno�ci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê spo�ród obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

§10. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów tzn. liczba g³osów �za� musi byæ
wiêksza od liczby g³osów �przeciw�.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.

4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.

§11. Zebranie Wiejskie:

a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,

b) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,

c) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.

ROZDZIA£ V

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§12. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, w tym celu Wójt
okre�la miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania Wiejskie-
go oraz wyznacza spo�ród mieszkañców so³ectwa Przewod-
nicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Wójta o Zebraniu
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Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do
wiadomo�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§13. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecno�æ co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/10 mieszkañców so³ectwa upraw-
nionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. Od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji
ludno�ci.

§14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie trzech osób, wybrana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

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

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,

c) ustalenie wyników g³osowania,

d) og³oszenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§15. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej licz-
bie kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnio-
nych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.

§16. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§17. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹ Rady
Gminy. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§18. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia statutu i uchwa³ lub dopu�cili siê czynu dyskwalifiku-
j¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanych.

§19. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przepro-
wadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Wójt zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.

ROZDZIA£ VI

Organy wykonawcze so³ectwa
i zakres ich dzia³añ Rada So³ecka

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿no�ci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

SO£TYS

§21. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Gminy i Wójta,

e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³y-
wanych przez Wójta Gminy,

f) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie so³ec-
twa,

g) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje
dietê, co jest regulowane odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alno�ci i dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VII

Gospodarka finansowa so³ectwa

§22. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

§23. Kontrole gospodarki finansowej jednostki pomocni-
czej sprawuje Skarbnik Gminy, i przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi.
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ROZDZIA£ VIII

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

§24. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy.

2. �rodkami nadzoru s¹:

a) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Gminy,

b) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodno�ci z prze-
pisami prawa.

§25. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje
Wójt Gminy.
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2. Wójt i Rada Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych dzia³alno�ci statutowej
so³ectwa.

ROZDZIA£ IX

Postanowienia koñcowe

§26. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,

b) z inicjatywy Rady Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii
co najmniej 3/4 liczby so³tysów.
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