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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IV/ 31/2003

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 lutego 2003 r.

Dochód na osobê w rodzinie

Wysoko�æ odp³atno�ci  w procentach ustalona od ceny 1 godz. us³ugi dla:

osób samotnie gospodaruj¹cych osób w gospod.wieloosobowym

do 461,00 bezp³atnie bezp³atnie

462,00 - 600,60 3% 10%

601,00 - 737,60 5% 15%

738,00 - 968,10 10% 20%

969,00 - 1152,00 15% 30%

1153,00 - 1290,80 20% 40%

1291,00 - 1521,30 30% 50%

1522,00 - 1844,00 70% 90%

pow. 1845,00 100% 100%

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz. 984)- Rada
Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co nastepuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu: Ciê¿kowice, Dzielawy,
Grzêdzin, Jaborowice, Koza, Ligota Ma³a, £aniec, Mierzêcin,
Polska Cerekiew, Po³owa, Witos³awice, Wronin, Zakrzów, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie przyjêcia statutu
so³ectwa.

§ 3 . Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rad y Gminy

Leonard Kasper
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Uchwa³a Nr III/25/2002
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu:  Ciê¿kowice, Dzielawy, Grzedzin, Jaborowice, Koza, Ligota Ma³a, £aniec,
Mierzêcin, Polska Cerekiew, Po³owa, Witos³awice, Wronin, Zakrzów.

Za³¹czniki do uchwa³y
Nr III/25/200

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 30 grudnia 2002 r.

STATUT
SO£ECTWA CIÊ¯KOWICE

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Ciê¿kowice, zwa-
nego dalej so³ectwem.

I. NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Ciê¿kowice stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Ciê¿kowice

TABELA ODP£ATNO�CI  SPECJALISTYCZNYCH US£UG
OPIEKUÑCZYCH

KOSZT 1 GODZINY SPECJALISTYCZNYCH  US£UG
OPIEKUÑCZYCH  - 10,00 Z£
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§2.1. So³ectwo Ciê¿kowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Polska Cerekiew.

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Ciê¿kowice dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2) uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z dnia

27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cerekiew,
3) niniejszego Statutu.

 §3.Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Ciê¿kowice

 II. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki

zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6.Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1) podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców so³ectwa;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9.Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2. Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed zebra-
niem na pi�mie pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda
kandydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi-
�mie w razie nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swoja
kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1) wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2) utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3) kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4) udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5) reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
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6) uczestniczy w naradach so³tysów.

§15.1. So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1. Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2)  opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4) organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5) prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organiza-
cyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³o-
wanie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Na zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji, je¿eli:

1) utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2) nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3) dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który
nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III. ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ Zebrania.

§25. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumenta-
cji ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.
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§27. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków  Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2. So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA DZIELAWY

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Dzielawy, zwane-
go dalej so³ectwem.

I. NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Dzielawy stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi  Dzielawy.

§2. 1.So³ectwo Dzielawy jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Dzielawy dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z dnia

27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cerekiew,
3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Dzielawy.

II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów powo-
³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;

4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.
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2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed zebra-
niem na pi�mie pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/ na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich
radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".
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2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumenta-
cji ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2.przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA GRZÊDZIN

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Grzêdzin, zwane-
go dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Grzêdzin, stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi  Grzêdzin.

§2. 1.So³ectwo Grzêdzin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Grzêdzin dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

 §3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie�  Grzêdzin.

II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez
Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w
sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;
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5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15.1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.
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III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20.1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich
radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczona
data Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej

przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA  JABOROWICE

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Jaborowice, zwa-
nego dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Jaborowice stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Jaborowice

§2. 1.So³ectwo Jaborowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Polska Cerekiew.
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2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Jaborowice dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie  Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

4/niniejszego Statutu.

 §3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Jaborowice.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

  §5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Zebrania lub na pi�mie w razie nieobecno�ci kandydata.
4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-

ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.
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§15.1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w  Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.
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2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA  KOZA

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Koza, zwanego
dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Koza stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Koza

§2. 1.So³ectwo Koza jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Koza dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cerekiew,
3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Koza.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.
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3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
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IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA  LIGOTA  MA£A

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwaLigota Ma³a, zwa-
nego dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Ligota Ma³a stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Ligota Ma³a.

§2. 1.So³ectwo Ligota Ma³a jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Ligota Ma³a dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z dnia

27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cerekiew,
3/niniejszego Statutu.

 §3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Ligota Ma³a.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

  §5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;
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5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
4/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
5/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.
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III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej

przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2. So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA £ANIEC

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa £aniec, zwanego
dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa £aniec stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi £aniec.

§2. 1.So³ectwo £aniec jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Polska Cerekiew.
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2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa £aniec dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
5) uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

6) niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� £aniec.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4.Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów po-
wo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

 §5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7.Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so³ec-
twa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projekty
uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8.1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.
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§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Na zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.
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2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA MIERZÊCIN

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Mierzêcin, zwa-
nego dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Mierzêcin stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Mierzêcin.

§2. 1.So³ectwo Mierzêcin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Mierzêcin dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

   §3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Mierzêcin.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;

5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.
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2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê zew swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w  Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".
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2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA   POLSKA  CEREKIEW

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Polska Cerekiew,
zwanego dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Polska Cerekiew sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi  Polska
Cerekiew.

§2. 1.So³ectwo Polska Cerekiew jest jednostk¹ pomocni-
cz¹ Gminy Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Polska Cerekiew
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Polska Ce-
rekiew.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;
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4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3/Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4/So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym w
bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów przez sta-
³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia³a
z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskiego
oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na  Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.
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III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej

przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA PO£OWA

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa  Po³owa, zwane-
go dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa  Po³owa stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Po³owa.

§2. 1.So³ectwo Po³owa jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Po³owa dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:
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1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

 §3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Po³owa.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

  §5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-

³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem dopusz-
czenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach stro-
ny, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy
przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi spra-
wami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz wy-
konywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6) uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 30 - 1682 -           Poz. 708

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5) prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organiza-
cyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³o-
wanie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê zew swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III. ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w  Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gmi-
ny.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
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§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA  WITOS£AWICE

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Witos³awice, zwa-
nego dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Witos³awice stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi  Witos³awice.

§2. 1.So³ectwo Witos³awice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Witos³awice dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Witos³awice.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów po-
wo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.
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3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/ uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
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IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczona
data Zebrania.

§25.1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA WRONIN

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Wronin, zwane-
go dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Wronin stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Wronin

§2. 1.So³ectwo Wronin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Wronin dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Wronin

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wybo-
ru.

  §5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6.Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;
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4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du
i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskiego
oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.
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III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹ce-
go Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpo-
wiednich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu
Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y 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 z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA  ZAKRZÓW

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Zakrzów, zwane-
go dalej so³ectwem.

I. NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Zakrzów stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Zakrzów.
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§2. 1.So³ectwo Zakrzów jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Zakrzów dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Zakrzów.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

 §5.Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

2/kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
3/organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

§6. Zadania okre�lone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci przez:

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje 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 spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
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5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du
Gminy i Wójta,

6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3..Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§20. 1.Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich
radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.
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§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U z 1997r. Nr 9 , poz. 43,
Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770 , 2002 r. Nr 113, poz.984)  -
Rada Gminy w Skoroszycach uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê stawki op³at za us³ugi w zakresie odbio-
ru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodzie 200301,  tj.

709

Uchwa³a Nr IV/ 21 /03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia cen i op³at za odpady.

nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1.Za kontener KP -7 - 220,16 z³.
2. Za pojemnik PA 1,1 -   35,67 z³.
3. Za pojemnik SM 110 -     3,56 z³.
4. Za worek 110 -     3,56 z³.

2. Ustala siê ceny 1m 3 odpadów przyjêtych do sk³adowa-
nia na sk³adowisko o kodach:

Lp. Kod Okre�lenie rodzaju odpadu Cena netto

za 1 m3

1. 020103 Odpadowa masa ro�linna 12,88

2. 030105 Trociny, wióry, �cinki , drewno, p³yta wiórowa i fornir inne ni¿ wymienione

w 030104

11,86

3. 030307 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 11,86

4. 030311 Osady z zak³adowych oczyszczalni �cieków inne ni¿ wymienione w 030310 19,26

5. 100101 ¯u¿le, popio³y paleniskowe i py³y z kot³ów( z wy³¹czeniem py³ów z kot³ów

wymienionych w 100104)

12,88

6. 100102 Popio³y lotne z wêgla 12,88

7. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i  remontów 11,86

8. 170102 Gruz ceglany 11,86

9. 170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg 12,88

10. 200201 Odpady ulegaj¹ce biodegradacji 14,76

11. 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 11,86

12. 200203 Inne odpady nie ulegaj¹ce biodegradacji 11,86

13. 200301 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20,88

14. 200303 Odpady z oczyszczania i ulic i placów 12,88

15. 200304 Szlamy ze zbiorników bezodp³ywowych, s³u¿¹cych do gromadzenia

nieczysto�ci

12,88

16. 200307 Odpady wielkogabarytowe 12,88

§ 2. Do cen i op³at ustalonych w §1 dolicza siê podatek VAT.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

 § 4. Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/222/2001 z dnia 5 pa�-
dziernika 2001r. w sprawie op³at za odbiór i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych.

§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski


