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2209 
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie ustanowienia Honorowej Odznaki Dolnego Śląska  

i przyjęcia wzoru, opisu, zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-10/77/05 z dnia 30 maja 2005 r. 
do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości). 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 
4 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późniejszymi zmianami) 
Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustanawia się HONOROWĄ ODZNAKĘ DOLNEGO 
ŚLĄSKA. 

§ 2 

1. Honorowa Odznaka Dolnego Śląska zwana dalej od-
znaką ma kształt i wzór określony w załączniku nr 1 
do uchwały. 

2. Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki 
określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3 

1. Odznakę przyznaje się za zasługi w działalności pań-
stwowej lub społecznej na rzecz rozwoju wojewódz-
twa. 

2. Odznaka może być nadawana również za: 
1) szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki woje-

wództwa, 
2) za wybitną twórczość naukową, literacką i arty-

styczną, 
3) wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-

wiązków wynikających z pracy zawodowej, 
4) ofiarną działalność publiczną, 
5) ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charyta-

tywną, 
6) za wybitne osiągnięcia sportowe. 

3. Odznaka może być przyznana osobom fizycznym, 
prawnym, podmiotom nieposiadającym osobowości 
prawnej, obywatelom lub instytucjom innych państw 
zwanych dalej podmiotami. 

§ 4 

Odznakę przyznaje Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
na mocy uchwały. 

§ 5 

1. Na straży honoru odznaki stoi Kapituła Honorowej 
Odznaki Dolnego Śląska zwana dalej Kapitułą. 

2. W skład Kapituły wchodzą: Przewodniczący Sejmiku, 
Wiceprzewodniczący Sejmiku, Przewodniczący Ko-
misji Stałych Sejmiku. 

3. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Sej-
miku. 

4. Kapituła działa na podstawie swojego statutu zatwier-
dzonego przez Sejmik. 

§ 6 

1. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich 
sprawach dotyczących odznaki, a w szczególności: 
1) opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie odzna-

ki wniesione przez podmioty uprawnione przed ich 
przedstawieniem Sejmikowi, 

2) może wystąpić do Sejmiku z inicjatywą nadania 
odznaki lub jej pozbawienia. 

2. Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wnio-
sków o nadanie lub pozbawienie odznaki podejmuje 
uchwały: 
3) o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, 
4) stwierdzające, że przedstawiony wniosek nie uza-

sadnia nadania lub pozbawienia odznaki. 
3. Kapituła może przed wydaniem ostatecznej decyzji 

zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. 

§ 7 

1. Z wnioskiem do Sejmiku o przyznanie odznaki może 
wystąpić Marszałek Województwa lub Kapituła. 

2. O nadanie odznaki osobom związanym z obszarem 
powiatu lub gminy miejscem zamieszkania, pracy lub 
działalności, mogą występować odpowiednio starosta, 
wójt, burmistrz, prezydent. 

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać infor-
mację o karalności osoby, której dotyczy. 

§ 8 

1. Odznakę nosi się głównie podczas  
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a. uroczystości regionalnych, 
b. uroczystości państwowych, 
c. uroczystych obchodów świat narodowych i woj-

skowych, 
d. wręczania odznak i orderów. 

2. Odznakę nosi się po prawej stronie piersi. 
3. Osoby prawne i innej jednostki  mogą umieszczać 

odznakę na sztandarach, proporcach. 
 

§ 9 

Odznakę wręcza Marszałek Województwa lub osoba 
przez niego upoważniona oraz radni Sejmiku. 

§ 10 

1. Koszty związane z nadaniem odznaki pokrywane są z 
budżetu województwa. 

2. W razie zgubienia odznaki bądź legitymacji wydaje 
się wtórne egzemplarze za zwrotem kosztów. 

§ 11 

Obsługę administracyjną i techniczną Kapituły zapewnia 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
 

RADOSŁAW PARDA 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z 
dnia 31 marca 2005 r. (poz. 2209) 

 
Wymiary 

– średnica – 20 mm 
– otok z napisem – 3 mm 

Barwy 
– czarny orzeł na złotym tle 
– otok srebrny 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z 
dnia 31 marca 2005 r. (poz. 2209) 

 
WZÓR LEGITYMACJI 
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2210 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO 
z dnia 17 maja 2005 r. 

w sprawie uchylenia uchwały ustalającej rozkład godzin pracy aptek  
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ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Wrocławskiego 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. –
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, 
Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896) Zarząd Po-
wiatu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się w całości uchwałę nr 10 Zarządu Powiatu 
Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie usta-
lenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie Powiatu Wrocławskiego.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu 
Wrocławskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.  
 

STAROSTA 
 

ANDRZEJ WĄSIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2211 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie regulaminu określającego warunki przyznawania, obliczania 
i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli, 
                                obowiązującego w 2005 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w 
związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Bolkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysłu-
gę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godzi-
ny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz tryb i 
kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród, przysługujących nauczycielom zatrudnionym w 
placówkach oświatowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Bolków. 

§ 2 

Ilekroć w treści jest mowa bez bliższego określenia o: 
1. szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole, 

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bol-
ków, 

2. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozumieć 
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa 
w pkt 1, 

3. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, będących 
jednostkami organizacyjnymi Gminy Bolków,  

4. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pra-
cy od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku na-
stępnego, 

5. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

6. tygodniowy wymiarze godzin – należy przez to rozu-
mieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o któ-
rym mowa w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku  Karta Nauczyciela (Dz. U.  
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z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz  
w uchwale Rady Miejskiej nr XXIX/154/05 z dnia 28 
stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów za-
trudnionych w placówkach oświatowych Gminy Bol-
ków i uchwale Rady Miejskiej  
nr XXIX/153/05 z dnia 28 stycznia 2005 r.  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiary godzin dla pedagogów zatrudnionych  
w placówkach Gminy Bolków, 

7. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza 
Bolkowa. 

§ 3 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 
1. Dodatek za wysługę lat wypłaca się: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalenda-
rzowego następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej je-
go wysokości, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w 
ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-18/83/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA  
o stwierdzenie nieważności  § 3 ust. 1 pkt 1 i 2) 

3) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 
dni, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego. 

2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-18/83/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA  
o stwierdzenie nieważności  § 3 ust. 2) 

§ 4 

DODATEK MOTYWACYJNY 
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-

wacyjnego jest posiadanie co najmniej dobrej oceny 
pracy oraz uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w 
szczególności: 
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, do-
brych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-czych po-
twierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, 
efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukce-
sami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowaw-
czych uczniów we współpracy z ich rodzicami, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne ziałanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,  

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Na-
uczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowanie się organizacjami uczniowskimi 

działającymi na terenie szkoły, 
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 

innych form aktywności w ramach we-

wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

5) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczegól-
ności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się 

do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych 

pomieszczeń, pomocy dydaktycznych  lub in-
nych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy. 
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla 

dyrektora szkoły bierze się pod uwagę także stopień 
realizacji zadań określonych w art. 7 Karty Nauczycie-
la i art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty. 

3. Dla nauczyciela rozpoczynającego pracę możliwość 
przyznania dodatku motywacyjnego następuje dopie-
ro po okresie umożliwiającym ocenę osiąganych wy-
ników pracy, tj. po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej jednego roku. 

§ 5 

1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dodatków 
motywacyjnych w danej szkole miesięcznie nie może 
być wyższa niż iloczyn pełnozatrudnionych nauczycie-
li w danej szkole i 0,8 % średniego wynagrodzenia 
stażysty.  

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określo-
ny, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
12 miesięcy. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego mie-
sięcznie nie może być wyższa niż: 
1) dla nauczyciela kontraktowego – 150 zł, 
2) dla nauczyciela mianowanego – 200 zł, 
3) dla nauczyciela dyplomowanego – 250 zł. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznawania, uwzględniając poziom 
spełnienia warunków, o których mowa w § 4, ustala 
dyrektor, a w stosunku do dyrektora – organ prowa-
dzący. 

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-18/83/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA  
o stwierdzenie nieważności  § 5 ust. 5). 

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okres nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla 
poratowania zdrowia, korzystania ze stanu nieczyn-
nego, za okres, na który została orzeczona kara dys-
cyplinarna. 

7. Z chwilą wszczęcia wobec nauczyciela postępowania 
dyscyplinarnego wypłatę dodatku motywacyjnego wy-
powiada się w trybie art. 42 Kodeksu pracy. 
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8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego dyrektor lub 
nauczyciel powiadamiany jest przez pracodawcę. Ko-
pię decyzji załącza się do akt osobowych i przekazuje 
do księgowości. 

§ 6 

DODATEK FUNKCYJNY 
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kie-

rownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że: 
1) dyrektorowi w zależności od liczby oddziałów, tj.: 

a) do 7 oddziałów – w wysokości od 15%40%, 
b) od 8 do 12 oddziałów – w wysokości 15%50%, 
c) powyżej 12 oddziałów – w wysokości 15%60% 
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. 

2) wicedyrektorowi – w wysokości od 5%35% pobie-
ranego wynagrodzenia zasadniczego. 

2. W szkołach, w których nie utworzono stanowiska wi-
cedyrektora, w przypadku nieobecności dyrektora 
dłuższej niż 30 dni, dodatek funkcyjny przysługuje 
także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki 
dyrektora w zastępstwie. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa  
w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę 
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z 
zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowni-
czych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lo-
kalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła 
funkcjonuje, ustala: 
1) dla dyrektora szkoły – organ prowadzący po zasię-

gnięciu opinii zakładowych organizacji związko-
wych działających na terenie szkoły, 

2) dla wicedyrektora  dyrektor szkoły. 

§ 7 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję wycho-
wawcy klasy w szkole przysługuje dodatek funkcyjny, 
a jego wysokość dla poszczególnych stopni awansu 
zawodowego miesięcznie wynosi: 
1) dla nauczyciela stażysty – 29 zł, 
2) dla nauczyciela kontraktowego – 30 zł, 
3) dla nauczyciela mianowanego – 31 zł, 
4) dla nauczyciela dyplomowanego – 32 zł. 

2. W przypadku prowadzenia zajęć w oddziale przed-
szkolnym przez dwóch nauczycieli dodatek funkcyjny 
za wychowawstwo przysługuje, zgodnie  
z ust. 1, obu nauczycielom, o ile liczba przydzielo-
nych do realizacji zajęć w oddziale wynosi nie mniej 
niż 1/2 pensum nauczyciela wychowania przedszkol-
nego pracującego w danej grupie wiekowej. 

3. Dodatek funkcyjny związany z powierzeniem funkcji 
przysługuje również dla:  
1) doradcy metodycznego– w wysokości do 15%, 
2) opiekuna stażu – w wysokości do 4,5% pobierane-

go wynagrodzenia zasadniczego. 
4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa  

w ust. 1, 2 i 3 pkt 2, uwzględniając zakres i złożoność 
zadań oraz warunki ich realizacji ustala dyrektor. 

5. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa  
w ust. 3 pkt 1, ustala organ prowadzący. 

§ 8 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa  
w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 7 ust. 1, 2 i 3, powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kie-
rowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli po-
wierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca  od 
tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach,  
za które nie przysługuje wynagrodzenie oraz od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowi-
ska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów. a 
jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwsze-
go dnia miesiąca – od tego dnia. 

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 
2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o któ-
rym mowa w § 7 ust. 1, 2 i 3. 

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wy-
płaty wynagrodzenia. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-18/83/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA  
o stwierdzenie nieważności § 8 ust. 1 i 4). 

§ 9 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia 

za prowadzenie: 
1) zajęć w klasach łączonych,  
2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowa-

nego do kształcenia specjalnego. 
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, liczony 

jest dla każdego przypadku oddzielnie wg formuły: 
liczba godzin zajęć wymienionych w § 8 ust. 1  
pkt 1 i 2 x stawka godzinowa wynagrodzenia zasadni-
czego danego nauczyciela x 10%. 

3. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnie-
niem warunków, o których mowa w § 9 ustala dla na-
uczyciela dyrektor. 

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-18/83/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA  
o stwierdzenie nieważności § 9 ust. 4). 

§ 10 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE  

1. Tryb przyznawania godzin ponadwymiarowych okre-
śla art. 35 Karty Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za 1 godzinę ponadwymiarową na-
uczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodat-
kiem za warunki pracy, (jeżeli praca w tej godzinie 
została zrealizowana w warunkach uprawniających do 
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin ustalonych dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych  
w ramach godzin ponadwymiarowych. 

3. Miesięczną liczbę godzin zajęć obowiązkowych na-
uczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin nauczyciela przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć 
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do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysługuje w 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć  
z powodu przerw przewidzianych w organizacji dane-
go roku szkolnego oraz za dni nieobecności  
w pracy. 

5. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych  
z ust. 2 przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wy-
miar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycie-
la pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień 
niezrealizowanych zajęć. 

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone zgodnie z arkuszem organizacyjnym przy-
sługuje tylko za godziny faktycznie zrealizowane, przy 
czym za faktycznie zrealizowane uznaje się również 
te godziny, które nauczyciel nie zrealizował z przy-
czyn niezależnych od nauczyciela i dyrektora, takich 
jak:  
1) przerwa związana z epidemią, 
2) przerwa związana z warunkami atmosferycznymi,  
3) wycieczka szkolna, 
4) inne, niedotyczące przerw zarządzonych przez dy-

rektora, w tym oddelegowania lub opieki nad 
dzieckiem. 

7. Nauczycielom wyjeżdżającym na wycieczki szkolne i 
inne zorganizowane, wyjazdowe formy zajęć trwające 
dłużej niż jeden dzień, za pracę w dniach wolnych, tj. 
sobotę i niedziele, wypłaca się dodatkowe wynagro-
dzenie jak za cztery godziny ponadwymiarowe dzien-
nie. 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca 
się z dołu. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-18/83/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwier-
dzenie nieważności § 10 ust. 7 i 8). 

§ 11 

GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 
1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw 

stosuje się odpowiednio zapisy § 10. 
2. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze 

godzin realizującemu zastępstwa za nieobecnych na-
uczycieli przysługuje wynagrodzenie według zasad 
ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. 

§ 12 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 
1. Środki na nagrody dla nauczycieli w ramach spe-

cjalnego funduszu nagród planuje dyrektor  
w rocznym planie finansowym szkoły w wysokości 
1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych 
nauczycieli, z tym że: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzącego. 
2. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród, ze środ-

ków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje: 
1) dyrektorowi, 
2) wicedyrektorowi, 
3) radzie pedagogicznej, 
4) zakładowym organizacjom związkowym. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody ze środ-
ków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje: 
1) Burmistrzowi, 
2) dyrektorowi – w przypadku nauczyciela, 
3) radzie pedagogicznej, 
4) zakładowym organizacjom związkowym. 

4. Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody, sta-
nowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

5. Nagrody przyznają: 
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1  dy-

rektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 

Burmistrz. 
6. Wniosek o nagrodę organu prowadzącego składa 

się do Burmistrza w terminie do 31 lipca każdego 
roku. 

7. Złożenie wniosku o nagrodę po terminie wskazanym 
w pkt 6 spowoduje jego odrzucenie oraz odesłanie 
do wnioskodawcy. 

8. Nagrodę można przyznać dyrektorowi lub nauczy-
cielowi, który spełnia co najmniej dwa z następują-
cych kryteriów: 
1) osiąga dobre wyniki w pracy z uczniem zdolnym, 

w szczególności z laureatami konkursów  
i olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycz-
nych, zawodów sportowych, 

2) posiada wyróżniające osiągnięcia w prowadzeniu 
zajęć pozalekcyjnych, które stwarzają możliwości 
poszerzenia zainteresowań i rozwoju uzdolnień 
wychowanków, 

3) pracuje z uczniami posiadającymi szczególne 
potrzeby edukacyjne, tj.: 
a) wychowawcze, 
b) z rodzin patologicznych, 
c) z trudnościami adaptacyjnymi, 

4) stwarza korzystne warunki do realizacji zadań 
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych 
placówki, 

5) aktywnie uczestniczy w tworzeniu systemu do-
skonalenia zawodowego nauczycieli, 

6) wprowadza nowatorstwo pedagogiczne, tj.: 
a) programy autorskie, 
b) innowacje pedagogiczne, 
c) publikacje, 
d) lekcje koleżeńskie, zajęcia pokazowe, 

7) aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego w 
zakresie zadań dydaktyczno-wychowaw-czych, 

8) organizuje współdziałanie instytucji, organizacji i 
osób na rzecz rozwoju w zakresie zadań dydak-
tyczno-wychowawczych placówki. 

9. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku. 

10. Dyrektor lub nauczyciel, któremu została przyznana 
nagroda,  otrzymuje dyplom, którego odpis umiesz-
cza się w jego teczce akt osobowych. 

§ 13 

Nagrody, o których mowa w § 12 przyznawane są  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych 
przypadkach dyrektor może przyznać nagrodę nauczy-
cielowi w innym czasie, uzgodnionym z organem prowa-
dzącym.  

§ 14 
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Traci moc uchwała nr XXIV/168/2000 Rady Miejskiej w 
Bolkowie z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad 
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyj-
nego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wy-
nagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-

skiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 
roku.  
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
HENRYK BACZMAŃSKI 
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Załącznik do uchwały Rady Miej-
skiej w Bolkowie z dnia 31 marca 
2005 r. (poz. 2211) 
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2212 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektó-
rych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 
organem  
                              prowadzącym jest Gmina Bolków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.) Rada Miejska 
w Bolkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela 
zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, prowadzą-
cego zajęcia lub nauczającego przedmiotów  
o różnym tygodniowym obowiązkowym dla niego wy-
miarze ustala się według zajęć lub przedmiotu, dla 
którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel 
naucza tego przedmiotu w wymiarze co najmniej 1/2 
obowiązującego wymiaru. 

2. Jeżeli nie ma zastosowania ust. 1, a zachodzi ko-
nieczność łączenia różnych wymiarów pensum  
w ramach jednego etatu, ustala się pensum propor-
cjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowa-
nych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych. 

3. Zasady określone w ust. 1 i 2 dotyczą również na-
uczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole  
w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

HENRYK BACZMAŃSKI 

 
 
 

2213 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-

terze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 90f 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następu-
je: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia wstępne 
§ 1 

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Bolków.  

§ 2 

Ilekroć w dalszej treści jest mowa o: 

1. regulaminie  rozumie się przez to regulamin udzie-
lania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bol-
ków, 

2. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

3. Gminie – rozumie się przez to Gminę Bolków, 
4. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski  

w Bolkowie, 
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5. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Bol-
kowa, 

6. uczniu – należy przez to rozumieć odpowiednio 
ucznia, wychowanka, słuchacza szkoły do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończe-
nia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku ży-
cia, zamieszkałego na terenie Gminy Bolków, 

7. rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrew-
nione lub niespokrewnione z uczniem pozostające w 
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i go-
spodarujące, 

8. dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to ro-
zumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę 
osób w rodzinie, 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-4/ 
/82/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdze-
nie nieważności § 2 pkt 6, 7 i 8) 

9. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – kryte-
rium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.). 

10. stypendium – rozumie się przez to stypendium 
szkolne, 

11. zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny. 

R o z d z i a ł   II 

Sposób ustalania wysokości stypendium 
§ 3 

1. Wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest 
od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, ustalone-
go zgodnie z art. 8 ust. 313 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  
Nr 64, poz. 593 z poź. zm.) oraz od sytuacji indywi-
dualnej ucznia, o której mowa w § 4. 

2. Stypendium może być przyznane miesięcznie  
w następujący sposób: 
1) do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255  
z późn. zm.) przy dochodzie miesięcznym na oso-
bę w rodzinie do 35% kwoty, o której mowa w art. 
8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  
poz. 593 z późn. zm.), 

2) do 175% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255  
z późn. zm.) przy dochodzie miesięcznym na oso-
bę w rodzinie od 36% do 65% kwoty, o której mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 
64, poz. 593 z późn. zm.), 

3) od 80% do 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,  
poz. 2255 z późn. zm.) przy dochodzie miesięcz-
nym na osobę w rodzinie od 66% do100% kwoty, o 
której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 993 z późn. zm.). 

3. Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem do 
pełnych złotych, w ten sposób, że 49 groszy pomija 
się, natomiast 50 groszy i więcej zaokrągla się do 
pełnej złotówki. 

§ 4 

Ustalając wysokość stypendium rozpatruje się również 
sytuację indywidualną ucznia, ze szczególnym uwzględ-
nieniem następujących okoliczności występujących w 
rodzinie ucznia: 
1)  bezrobocie, 
2) obecność osób niepełnosprawnych, 
3) występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby, 
4) wielodzietność, 
5) występowanie zjawisk patologii społecznej, w tym 

alkoholizmu lub narkomanii, 
6) stanu rodziny niepełnej, 
7) brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych ze 

strony prawnych opiekunów ucznia. 

R o z d z i a ł   III 

Formy udzielania stypendium 
§ 5 

1. Stypendium może być przeznaczone na częściowe 
lub całkowite pokrycie następujących kosztów:  
1) przejazdu do i ze szkoły środkami komunikacji 

zbiorowej, 
2) zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku 

lub stancji dla uczniów uczących się poza miej-
scem zamieszkania, 

3) zakupu podręczników, słowników i encyklopedii, 
4) udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w 

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 
a także udziału w zajęciach edukacyjnych typu: 
basen, nauka gry na instrumencie, język obcy, za-
jęciach rehabilitacyjnych realizowanych poza szko-
łą, za które uczeń ponosi odpłatność, 

5) żywienia w stołówce ucznia uczącego się poza 
miejscem zamieszkania, 

6) zakupu wyposażenia ucznia wymaganego obliga-
toryjnie przez szkołę, tj. strój sportowy, artykuły 
szkolne, obuwie sportowe, instrumenty muzyczne 
itp. 

2. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń wymienionych 
w ust. 1 podejmują wnioskodawcy. 

3. Stypendium będzie przekazywane w następujący 
sposób: 
1) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosz-

tów wymienionych w ust. 1, poniesionych przez 
wnioskodawcę na podstawie przedłożonych przez 
niego oryginałów faktur lub rachunków wystawio-
nych na ucznia oraz imiennego biletu miesięczne-
go, 

2) w formie świadczenia pieniężnego zgodnie  
z art. 90d ust. 5 ustawy, 

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach –  
w formie rzeczowej. 

R o z d z i a ł   IV 

Tryb i sposób udzielania stypendium 
§ 6 

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest: 
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1) zamieszkiwanie na terenie Gminy, 
2) spełnianie kryteriów określonych w art. 90b  

ust. 3 i 4 ustawy, 
3) osiąganie miesięcznego dochodu na osobę nie-

przekraczającego kwoty, o której mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593  
z późn. zm.), 

4) złożenie wniosku. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-4/82/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdze-
nie nieważności § 6 ust. 1). 

2. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają 
uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie oraz 
ci, w rodzinie których  występuje co najmniej jedna z 
okoliczności wymienionych w § 4 niniejszej uchwały. 

§ 7 
1. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ni-

niejszej uchwały, wraz z wymaganymi zaświadcze-
niami o dochodach rodziny, składa się do: 
1) dyrektora Gimnazjum w Bolkowie – w przypadku 

uczniów tego gimnazjum, 
2) dyrektora Szkoły Podstawowej w Bolkowie –  

w przypadku uczniów tej szkoły, 
3) dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczorowie – w 

przypadku uczniów tej szkoły oraz uczniów innych 
szkół, zamieszkałych na terenie Kaczorowa, My-
słowa, Płoniny i Radzimowic, 

4) dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipie –  
w przypadku uczniów tej szkoły i uczniów innych 
szkół, zamieszkałych na terenie Lipy, Jastrowca, 
Grudna i Muchówka, 

5) dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych 
– w przypadku uczniów tej szkoły oraz uczniów in-
nych szkół, zamieszkałych na terenie Sadów Dol-
nych i Sadów Górnych; 

6) do Urzędu – w przypadku pozostałych uczniów. 
2. Dyrektor szkoły przekazuje wnioski do Urzędu  

w ciągu 7 dni po upływie terminu wskazanego  
w ustawie. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podlegają rejestra-
cji zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, 
gdy: 
1) został złożony po terminie  decyduje data wpływu 

lub data stempla pocztowego z zastrzeżeniem opi-
sanym w art. 90n ust. 7 ustawy, 

2) do wniosku nie dołączono zaświadczeń, o których 
mowa w ust. 1, 

3) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypełnio-
ne i nie zostały uzupełnione lub poprawione  
w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. 

5. W przypadku złożenia wniosku przez osoby wymie-
nione w art. 90n ust. 2 pkt 2 i ust. 3 zaświadczenia, o 
których mowa w ust. 1, uzupełnia uprawniony pra-
cownik socjalny. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-4/ 
/82/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie 
nieważności § 7). 

§ 8 
1. Do dnia 5 każdego miesiąca uczeń lub upoważniona 

osoba dostarcza oryginały faktur, rachunków lub bile-
tów miesięcznych celem zatwierdzenia.  

2. Dokumenty te stanowią podstawę wypłaty przyznane-
go stypendium i pozostają dokumentacji ucznia. 

3. Do ust. 1 ma zastosowanie, w zakresie dostarczania 
ww. dokumentów, § 7 ust.1, z wyjątkiem dokumentów 
dotyczących wniosków złożonych przed podjęciem 
niniejszej uchwały, które winny być dostarczone do 
Urzędu. 

4. Stypendium wypłacane jest do dnia 20 każdego mie-
siąca za miesiąc poprzedni uczniowi pełnoletniemu, 
prawnemu opiekunowi nieletniego ucznia lub osobie 
imiennie upoważnionej.  

5. Niezrealizowana w danym miesiącu część przyzna-
nego stypendium może zostać wykorzystana  
w późniejszym okresie, lecz nie później niż w ciągu 
miesiąca po upływie okresu, na jaki stypendium zo-
stało przyznane. 

6. Miejsce wypłaty stypendium zostanie określone  
w decyzji o jego przyznaniu. 

7. W przypadku stwierdzenia nieważności dokumentu 
potwierdzającego poniesiony koszt, zawiesza się wy-
płatę stypendium do wyjaśnienia. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-4/ 
/82/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie 
nieważności § 8 ust. 5 i 7). 

R o z d z i a ł   V 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 
§ 9 

1. Zasiłek udziela się w przypadku zdarzenia losowego, 
które nastąpiło w rodzinie ucznia. 

2. Do ubiegania się o zasiłek stosuje się zapisy  
art. 90e ustawy oraz § 7 ust. 1, ust. 3 i ust. 4  
pkt 1. 

3. Wniosek o przyznanie zasiłku, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składa się do 
Urzędu. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-4/82/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdze-
nie nieważności § 9 ust. 2 i 3 we fragmencie „którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”). 

4. Wypłata zasiłku następuje w ciągu 7 dni od dnia zło-
żenia w urzędzie dokumentów wyszczególnionych w § 
8 ust. 1 potwierdzających poniesienie wydatków, o 
których mowa w art. 90e ust. 2.  

R o z d z i a ł   VI 

Postanowienia końcowe 
§ 10 

Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu 
dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 ustawy. 

§ 11 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa. 

§ 12 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 
roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
HENRYK BACZMAŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Bolkowie z dnia  
31 marca 2005 r. (poz. 2213) 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-4/82/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności 
załącznika nr 1). 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Bolkowie z dnia  
31 marca 2005 r. (poz. 2213) 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-4/82/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności 
załącznika nr 2). 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 103 –  9298  – Poz. 2213 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 103 –  9299  – Poz. 2214 

2214 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 4 kwietnia 2005 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogro-

dziec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach, bez bliższego określenia, 
jest mowa o: 
1) uczniu – należy rozumieć osoby wymienione  

w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 ze zm.);  

2) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrew-
nione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;  

3) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to ro-
zumieć sumę miesięcznych dochodów w rodzinie po-
dzieloną przez liczbę osób w rodzinie;  

4) wielodzietność – należy przez to rozumieć rodzinę 
posiadającą 4 i więcej dzieci, które uczą się nie dłużej 
niż do ukończenia 25 roku życia;  

5) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium 
szkolne;  

6) zasiłku – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny;  
7) pomocy materialnej o charakterze socjalnym – należy 

przez to rozumieć stypendium szkolne i zasiłek szkol-
ny. 

§ 3 

1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w zależ-
ności od sytuacji materialnej ucznia i ich rodzin, sto-
sownie do art. 90d ust. 9 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przyjmując 80% 
kwoty bazowej i wynosi odpowiednio: 
1) o dochodzie do 150 zł na osobę – 150% kwoty, o 

której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych, 

2) o dochodzie od 151 zł do 230 zł na osobę – 120% 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2  
pkt 2 ustawy jak w punkcie 1, 

3) o dochodzie od 231 zł do 316 zł na osobę – 100% 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2  
pkt 2 ustawy jak w punkcie 1. 

2. Jeżeli w rodzinie ucznia występuje niepełnospraw-
ność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także 
rodzina jest niepełna, to miesięczną wysokość sty-
pendium ustala się zwiększając o 5% kwotę stypen-
dium obliczoną w sposób określony  
w ust. 1. 

3. Występowanie w rodzinie okoliczności, o których 
mowa w ust. 2, należy udokumentować dołączając do 
wniosku o stypendium: 
1) w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełno-
sprawności wydane przez organy uprawnione na 
podstawie odrębnych przepisów do orzekania  
o niepełnosprawności; 

2) w przypadku ciężkiej lub długotrwałej choroby – 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające występo-
wanie ciężkiej lub długotrwałej choroby; 

3) w przypadku braku umiejętności wypełniania funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych – zaświadczenie o 
przebywaniu dziecka w ośrodku opiekuńczo wy-
chowawczym;  

4) w przypadku alkoholizmu lub narkomanii – za-
świadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu terapii 
odwykowej lub terapii w punkcie konsultacyjnym 
ds. uzależnień. 

4. Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem do 
pełnych złotych w ten sposób, że do 49 groszy pomija 
się, natomiast 50 groszy i więcej przyjmuje się za 
pełną złotówkę. 

§ 4 

Stypendium nie przysługuje uczniowi, któremu przyzna-
no inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych. 

§ 5 

Stypendium może być wykorzystane wyłącznie na cał-
kowite lub częściowe pokrycie kosztów: 
– udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównaw-

czych, wykraczających poza zajęcia realizowane w 
szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w 
zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

– zakup podręczników do nauki i pomocy naukowych, 
– zakup stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia 

wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 103 –  9300  – Poz. 2214 

– przejazdów do i ze szkoły, zakwaterowania oraz po-
siłków, pobierającego naukę poza miejscem zamiesz-
kania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchacza 
kolegiów wymienionych w art. 90d ust. 3 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

§ 6 

Stypendium udziela się w formie:  
1) świadczenia pieniężnego,  
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,  

w tym w szczególności całkowite lub częściowe po-
krycie kosztów zajęć wyrównawczych lub zakupu pod-
ręczników,  

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów pobierania 
nauki poza miejscem zamieszkania. 

§ 7 

1. Stypendia, przyznane na rok szkolny 2005/2006  
i następne, wypłaca się za okres: 
1) od września do grudnia – w terminie do 30 listopa-

da; 
2) od stycznia do marca – w terminie do 28 lutego; 
3) od kwietnia do czerwca – w terminie do 31 maja 

danego roku. 
2. Stypendia przyznane na okres od stycznia do czerwca 

2005 r. wypłacane będą w terminie do  
30 czerwca 2005 r. 

§ 8 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium 
jest złożenie wniosku według wzoru stanowiącego za-
łączniki 1, 2 i 3 do uchwały, z zastrzeżeniem  
ust. 2. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium na okres od stycz-
nia do czerwca 2005 r. rozpatruje się w formie, w ja-
kiej zostały złożone do czasu wejścia  
w życie niniejszego regulaminu. 

§ 9 

W przypadku, gdy wysokość środków przeznaczonych na 
stypendia jest mniejsza niż potrzeby wynikające ze zło-
żonych wniosków kwalifikujących się do udzielenia sty-
pendium, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają 
uczniowie spełniający następujące kryteria: 
1. pochodzą z rodzin o najniższych dochodach; 
2. występują w rodzinie okoliczności opisane w § 3 ust. 

2. 
 

§ 10 

Wnioski o stypendia składa się w Urzędzie Miejskim  
w Nowogrodźcu. 

§ 11 

1. Zasiłek przyznaje się uczniowi znajdującemu się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego. 

2. Zasiłek udziela się w formie świadczenia pieniężnego 
i wypłaca się w terminie 7 dni od dnia uprawomocnie-
nia się decyzji o jego przyznaniu. 

§ 12 

Do ubiegania się o zasiłek stosuje się odpowiednio prze-
pisy § 8 ust. 1 i § 10. 

§ 13 

Na zasiłki przeznacza się 5% środków planowanych na 
dany okres na sfinansowanie stypendiów szkolnych. 

§ 14 

Zasiłki przyznaje się do wyczerpania środków, o których 
mowa w § 13. 

§ 15 

Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje 
Burmistrz Nowogrodźca. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowo-
grodźca. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 
roku. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ANNA ROSA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  
4 kwietnia 2005 r. (poz. 2214) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  
4 kwietnia 2005 r. (poz. 2214) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  
4 kwietnia 2005 r. (poz. 2214) 
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2215 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU  

z dnia 28 kwietnia 2005 r. 
w sprawie wieloletniego programu  gospodarowania  mieszkaniowym  

zasobem gminy Karpacz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), w związku z art. 21 ust. 
1 pkt 1  i ust. 2 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 
poz. 266) Rada  Miejska w Karpaczu  uchwala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 
Przepisy ogólne 

§ 1 

Uchwała określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karpacz w latach 20052010. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez o rozumieć ustawę z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i  o  zmianie  Kodeksu cywilnego (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr  31, poz. 266), 
2) zasobie  należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób gminy Karpacz, 
3) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń 

znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, korytarzy, zabudowanych we-
rand, innych pomieszczeń służących mieszkalnym potrzebom lokatora. Za powierzchnię użytkową lokalu nie 
uważa się  powierzchni balkonów, tarasów, schowków w ścianach, odkrytych werand , strychów, piwnic i komórek 
przeznaczonych do przechowywania opału. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu 
§ 3 

1. Prognozowany stan wielkości zasobu w latach  20052010 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 
przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Tabela nr 1  

Rok 
Wielkość zasobu 

Ilość mieszkań 
ogółem Ilość mieszkań komunalnych Ilość mieszkań 

socjalnych 
Powierzchnia użytkowa lokali 

mieszkalnych w m2 
2005 527 486 41 22.836,20 
2006 502 458 44 21.752,88 
2007 472 424 48 20.451,76 
2008 442 389 53 19.151,86 
2009 412 354 58 17.851,96 
2010 382 319 63 16.552,06 

 
2. Wielkość zasobu wg stanu na dzień 31 stycznia 2005 r.  ilość  budynków  ogółem: 140  

w  tym:   
a) budynki stanowiące  własność gminy: 27 

z tego do 7 lokali:  22 
powyżej 7 lokali:   5 

b) budynki stanowiące  własność  wspólnot mieszkaniowych:  113 
z tego: do 7 lokali (tzw. „małe wspólnoty”): 63  
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w tym  z udziałem gminy: do 50%  39, 
powyżej 50%  24, 

powyżej 7 lokali ( tzw. „duże wspólnoty”):  50 
w tym  z udziałem gminy:  do 50%  28, 

 powyżej 50%  17 
 powyżej 80%    5  

3. W okresie objętym niniejszym programem nie przewiduje się zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy.  
4. Stan techniczny zasobu uzależniony jest od wieku budynków,  jego utrzymania i przeprowadzanych w przeszłości 

remontów. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Karpacza znajdują się zarówno w  budynkach,  
w których wyodrębniono własność lokali (tj. we wspólnotach mieszkaniowych), jak i w budynkach, w których nie 
wyodrębniono  własności lokali, stanowiących własność gminy.  

 

Tabela nr 2  

Lp. Wiek budynków  Ilość budynków % 
1.  Do  50 lat      3    2 
2.  Od 50 do 100 lat    77   55 
3.  Powyżej 100 lat    60   43 

Razem: 140 100 
 
6. Prognozę  stanu technicznego zasobu  w latach 2005-2010 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 3 

Ocena stanu  technicznego  
w skali  14 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1  stan dobry 1 1 1    
2  stan zadowalający 
      (średni) 16 26 31 38 51 57 
3  stan niezadowalający 80 79 83 83 71 65 
4  stan zły  43 32 21 14 12 11 
Liczba budynków  140 138 136 135 134 133 

 
Ocena w skali 1 oznacza, że budynek w okresie objętym  prognozą nie wymaga napraw. 
Ocena w skali 2 oznacza, iż budynki w prognozowanym okresie  wymagają jedynie drobnych napraw, ewentual-
nie usuwania skutków  awarii. 
Ocena w skali 3 oznacza, że stopień zużycia budynków lub ich poszczególnych elementów wynosi nawet do 
60%. Budynki te wymagają systematycznego przeprowadzania remontów i modernizacji w zakresie: remontów 
dachów, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej, przebudowy pieców  oraz innych remontów obciążających  wynajmującego. 
Ocena w skali 4 oznacza konieczność bezwzględnej wymiany  pokrycia dachowego, remontu elewacji, wymiany 
elementów nośnych  budynku, wymiany instalacji. Skala ta wskazuje na znaczny stopień zużycia nieruchomości. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Analiza potrzeb  oraz plan remontów  i modernizacji zasobu 
§ 4 

1. Analiza struktury  wieku budynków, w których znajduje się zasób, wskazuje iż 98% budynków użytkowanych jest 
ponad 50 lat. Wśród  nich znajdują się nieruchomości posiadające więcej niż 100 lat (aż 43%). Są to budynki, któ-
re wymagają znacznych  nakładów na ich utrzymanie w należytym stanie technicznym. Tylko 2% budynków (tj. 3 
budynki) jest młodszych niż 50 lat, ale stosowane w okresie ich budowy technologie powodują, iż  także w tych 
budynkach  należy przewidzieć  nakłady na ich modernizację.  

2. Jako priorytetowe uznaje się  remonty przeprowadzane  na podst. art. 70  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo  
budowlane (jedn. tekst  Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmian.), tj. wynikające z wymogów bezpieczeństwa  
dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności w zakresie instalacji gazo-
wej i elektrycznej. 

3. Jako standard docelowy uznaje się przeprowadzanie remontów zmierzających do poprawy warunków technicz-
nych  i funkcjonalności zasobu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmian.), a nieprzeprowadzanie remontów o charakterze zachowawczym. 

4. Sposób  wykorzystania planowanych środków finansowych na poszczególne zadania remontowe wynikające z 
analizy potrzeb w latach 20052010  obrazuje poniższa tabela: 

 
Tabela nr 4 
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Lp. Nazwa zadania 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
  1.  Roboty  dekarskie      31,6       29        22,5     18,7     25,5     25,2 
  2. Roboty  elewacyjne       2,7         7,2          8,1     14       8,2       4 
  3.  Roboty  zduńskie       6,2         6,2          5,5       5,5       5,6       5,3 
  4.  Prace stolarskie       5,8         7,1          5,6       7,8       3,5       5,4 
  5.  Prace  murarskie     14,5       13,8        14,6     12,8     13,5     10,3 

  6. 
 Remonty lokali mieszkalnych  
komunalnych       7,3         7,6         7,4       7,4       7,8       8,2 

  7.  Remonty inst.elektrycznej       7,3         6,2         7,4       5,5       5,8       6,2 
  8.  Remonty instalacji gazowej        2,8         2         5,2       5,5       6,8       6,5 
  9.  Remonty inst. centr.ogrz.          2,5         3,7       4,4       5,8     10,3 

10. 
 Remonty instalacji wodno- 
 -kanalizacyjnych       7,3         6,2         5,4       5,5       3,9       4,1 

11.  Usuwanie awarii  i  ich skutków     14,5       12,2       14,6     12,9     13,6     14,5 
                                      Razem: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
5. Dokonane  remonty  pozwolą na  utrzymanie zasobu  w stanie  co najmniej niepogorszonym, a przy ich systema-

tycznej realizacji doprowadzą do poprawy  stanu technicznego zasobu. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Planowana sprzedaż lokali 
§ 5 

1. Ustala się prognozowaną sprzedaż lokali z zasobu w poszczególnych latach: 
1. W roku 2005  25 
2. W roku 2006  30 
3. W roku 2007  30 
4. W roku 2008  30 
5. W roku 2009  30 
6. W roku 2010  25 

2. Wyłącza się ze sprzedaży lokale w niżej wymienionych budynkach, przeznaczone na lokale socjalne:  
1) ul. Boczna 1, 
2) ul. Granitowa 5, 
3) ul. Konst. 3 Maja 8, 
4) ul. Konst. 3 Maja 15, 
5) ul. Kolejowa 15, 
6) ul. Myśliwska 10, 
7) ul. Nad Łomnicą 6, 
8) ul. Nad Łomnicą 18, 
9) ul. Partyzantów 7. 

R O Z D Z I A Ł   V 

Zasady polityki czynszowej 
§ 6 

1. Burmistrz Miasta Karpacza ustala podstawową stawkę miesięcznego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla 
lokali innych niż socjalne. 

2. Stawka  podstawowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej  odnosi się do lokali wyposażonych w podstawowe 
elementy, tj. łazienkę, w.c., gaz przewodowy, centralne ogrzewanie sieciowe. 

3. Za czynniki obniżające podstawową stawkę czynszu  uważa się: 
a) położenie budynku  o 3% przy następujących ulicach: ul. Granitowej, ul. Kąpielowej, ul. Komuny Paryskiej, ul. 

Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. Myśliwskiej, ul. Partyzantów, ul. Przewodników Górskich,  
ul. Sarniej, ul. Sikorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Szkolnej, ul. Wilczej.  

b) położenie lokalu  w suterenie   o 3%, 
c) brak gazu  przewodowego  o 3%, 
d) brak centralnego ogrzewania sieciowego  o 3%, 
e) brak łazienki  o 3%,   
f) brak w.c.  o 3%,   
g) kuchnia bez oświetlenia naturalnego  o 3%,  
h) lokal jednoizbowy bez kuchni, wnęki kuchennej albo kuchni wspólnej  o 3%,  
i) ogólny stan techniczny budynku: 
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– budynki  w stanie technicznym zadowalającym (średnim – skala 2*) oraz niezadowalającym  
(skala 3*)  o 3%,  

– budynki w stanie technicznym złym (skala 4*)  o 6%. 
4. Czynniki obniżające stawkę  miesięcznego czynszu  przedstawione w ust. 3 pkt d, e, f stosuje się również, gdy 

najemca na własny koszt dokonał ulepszeń w lokalu.  
 
* wg danych z tabeli nr 3. 

§ 7 

1. Burmistrz  Miasta Karpacza  ustala podstawową stawkę miesięcznego czynszu  za 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokalu socjalnego. 

2. Czynniki  obniżające stawkę czynszu określone w § 6 ust. 3 nie dotyczą  czynszu za lokale socjalne. 
3. Stawka czynszu za lokal socjalny określona zostanie zgodnie z ustawą. 

§ 8 

Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat  niezależnych od właściciela, a związanych z eksplo-
atacją  mieszkania, w szczególności: opłat  za centralne ogrzewanie oraz  ciepłą wodę. 

§ 9 

W przypadku najmu pomieszczeń wspólnych dla kilku mieszkań przez dwóch lub więcej najemców, za używane po-
mieszczenia  najemcy płacą czynsz proporcjonalnie do powierzchni  zajmowanej  oddzielnie przez każdego  
z nich. 

§ 10 

Czynsz i opłaty za świadczenia  jest płatny do 10 dnia każdego miesiąca  z góry za dany miesiąc na rachunek ban-
kowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu. Za datę zapłaty uważa się datę 
uznania konta bankowego MZGKiM.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/338/05 z dnia 25 maja 2005 r. stwierdzono 
nieważność § 10). 

§ 11 

1. Jeżeli pomieszczenie jest wykorzystywane jednocześnie do celów użytkowych i mieszkalnych, stosuje się stawki 
czynszu odpowiadające  zasadniczemu przeznaczeniu. 

2. Czynsz za pomieszczenie  w lokalu mieszkalnym  przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej strony 
ustalają w umowach najmu. 

3. Od pomieszczeń przynależnych  czynszu i opłat nie pobiera się.  

§ 12 

W celu poprawienia  efektywności gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz dla zahamowania degrada-
cji i dekapitalizacji tego zasobu  ustala się następującą  zasadę  polityki czynszowej: 
 dążenie do ustalenia czynszu  na poziomie gwarantującym co najmniej utrzymanie w należytym stanie technicz-

nym  zasobu, umożliwiającym  pełne pokrycie kosztów związanych z administracją, bieżącą eksploatacją oraz 
remontami. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami oraz przewidywane  zmiany w zakresie zarządzania 
§ 13 

1. Mieszkaniowym zasobem gminy Karpacz zarządza Miejski Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej.  
2. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi  wykonywane jest na podstawie  przepisów ustawy z dnia  

24 czerwca 1994 r. o własności lokali  (jeden. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmian.). 
3. Sposób i zasady  zarządzania zasobem powinny zapewnić: 

 utrzymanie stanu technicznego budynków na  poziomie zapewniającym  bezpieczeństwo ludzi i mienia  
w okresie użytkowania, 

 możliwości racjonalnego zużycia mediów  zgodnie z wymaganiami  użytkowników lokali, 
 poprawę stanu technicznego zasobu,  
 poprawę jakości obsługi mieszkańców,  
 ograniczenie kosztów zarządzania i administrowania zasobem. 

4. Docelowo przewiduje się prywatyzację zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, po uprzednim przygotowa-
niu stosownego programu.  

R O Z D Z I A Ł   VII 
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Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość wydatków w kolejnych latach 
§ 14 

1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty, bieżącą eksplo-
atację i konserwację, są wpływy z czynszów na najem lokali mieszkalnych, wspierane przychodami z czynszów za 
lokale użytkowe  oraz ewentualne dotacje z budżetu państwa i gminy. 

2. Podejmowane będą starania o uzyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej, funduszy krajowych  
i zagranicznych, a także kredytów preferencyjnych  przeznaczonych na remont i modernizację posiadanego zaso-
bu oraz na inwestycje mieszkaniowe. 

3. Procentową  wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów związanych z  
utrzymaniem zasobu  przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 5 

Wydatki związane z utrzymaniem 
zasobu w procentach 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Koszt bieżącej eksploatacji zasobu   43   42   42   40   38   37 
Koszt remontów i modernizacji zasobu    44   44   40   42   42   42 
Koszty zarządu nieruchomościami 
wspólnymi    13   14   18   18   20   21 
Wydatki inwestycyjne        
Razem: 100 100 100 100 100 100 
 
 

R O Z D Z I A Ł  VIII 

Poprawa  wykorzystania i racjonalizacja  gospodarowania zasobem 
§ 15 

1. Ustalone  realne potrzeby remontowe wskazują, że nie jest konieczne wyłączenie lokali z eksploatacji w celu wy-
konania remontu. W związku z tym nie przewiduje się zamian lokali przeprowadzanych  w związku z remontami 
budynków.  

2. Gmina oraz zarządca mieszkaniowego zasobu gminy będą dążyć do racjonalizacji gospodarowania zasobem oraz 
popierania zamian dużych lokali zamieszkałych przez nieliczne rodziny  na mniejsze. 

3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będzie prowadzić skuteczną windykację należności czyn-
szowych.  

4. Gmina będzie dążyć do intensyfikacji  sprzedaży lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których posiada 
mniejszościowy  udział. 

R O Z D Z I A Ł   IX 

Postanowienia  końcowe 
§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Karpacza oraz Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY  MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF KOŁODZIEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2216 
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UCHWAŁARADY MIEJSKIEJ W KARPACZU  
z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

w sprawie zasad umieszczania reklam na gruntach, obiektach oraz  
urządzeniach gminnych i pobierania opłat z tego tytułu 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Karpaczu uchwala,
co następuje: 

 
 
 

§ 1 

1. Umieszczanie reklam na gruntach, obiektach i urzą-
dzeniach gminnych możliwe jest wyłącznie po speł-
nieniu następujących warunków: 
a) uzyskaniu pozytywnej opinii projektu reklamy, wy-

danej przez Burmistrza Karpacza, 
b) uzyskaniu zgody zarządcy lub właściciela gruntu, 

obiektu lub urządzenia, 
c) uzyskaniu wszelkich innych wymaganych prawem 

zezwoleń. 
2. Inwestor ubiegający się o umieszczenie reklamy skła-

da w Urzędzie Miejskim następujące dokumenty: 
a) projekt graficzny reklamy, 
b) szkic sytuacyjny reklamy. 

3. Pozytywnie zweryfikowane dokumenty stanowią pod-
stawę do zawarcia umowy cywilnoprawnej. 

§ 2 

Przez pojęcie reklamy rozumie się: 
a) szyldy, tablice informacyjne i transparenty umiesz-

czane nad ciągami komunikacyjnymi, 
b) malowidła ścienne zewnętrzne, 
c) reklamy świetlne, 
d) inne obiekty o jednoznacznym charakterze reklamo-

wym. 

§ 3 

Gmina prowadzi gminny rejestr reklam. 

§ 4 

1. Właściciele reklam, którzy umieścili reklamy niezgod-
nie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, 
mogą zostać wezwani do dopełnienia odpowiednich 
czynności lub usunięcia reklam na własny koszt. 

2. W przypadku niezastosowania się do powyższego 
reklama zostanie usunięta na koszt właściciela rekla-
my. 

§ 5 

Gmina Karpacz podzielona jest na dwie terenowe strefy 
cenowe: 
a) Strefa I obejmująca  ul. Wielkopolska, Konstytucji 3 

Maja, Karkonoską (do nr 41 lewa strona  
i 44 prawa strona), Mickiewicza, Na Śnieżkę, Parko-

wą, Obrońców Pokoju, Olimpijską, Strażacką, Tury-
styczną; 

b) Strefa II obejmująca  pozostałą część obszaru mia-
sta. 

§ 6 

1. Umieszczający reklamę na gruntach, obiektach  
i urządzeniach gminnych zobowiązany jest do wno-
szenia za każdy m2 powierzchni reklamy opłaty mie-
sięcznej netto w wysokości podanej w poniższej  
tabeli: 

 

Strefa 
Szyldy, tablice 
informacyjne  
i transparenty 

Malowidła 
ścienne 

Reklamy 
świetlne 

I 20 zł 5 zł 10 zł 
II 10 zł 5 zł 5 zł 

 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-6/339/05 z dnia 24 maja 2005 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 1). 

2. Opłaty za reklamy mogą być pobierane z góry, za 
okres dłuższy niż jeden miesiąc. 

3. Z opłat zwolnione są wszystkie tablice informacyjne, 
których umieszczanie nakazane jest ustawowo. 

§ 7 

1. Na właścicielu reklamy ciąży obowiązek utrzyma- 
nia jej w należytym stanie estetycznym i technicznym. 

2. Po wygaśnięciu umowy, o której mowa w § 1  
ust. 3, właściciel reklamy zobowiązany jest do jej nie-
zwłocznego usunięcia na koszt własny oraz do przy-
wrócenia stanu pierwotnego terenu, obiektu lub urza-
dzeniu. 

§ 8 

Burmistrz na wniosek właściciela reklamy może odstąpić 
od pobierania opłat za umieszczanie reklam, jeżeli taka 
decyzja będzie uzasadniona interesem Gminy. 

§ 9 

Tekst podstawowy umieszczany na reklamach musi być 
napisany w języku polskim, tekst uzupełniający może być 
umieszczany w każdym innym języku. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/339/05 z dnia 24 maja 2005 r. stwier-
dzono nieważność § 9). 

 

§ 10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpa-
cza. 
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§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF KOŁODZIEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2217 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 19 maja 2005 r. 
w sprawie nadania nazw ulic w mieście Żarów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ulicom położonym w granicach miasta Żarów nadaje się 
następujące nazwy: 
1) ulicy położonej w granicach działki oznaczonej nume-

rem geodezyjnym 171/50 nadaje się nazwę ulica 
Henryka Brodatego, 

2) ulicy położonej w granicach działki oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 171/58 nadaje się nazwę ulica Ks. 
Jadwigi Śląskiej. 

§ 2 

Lokalizacja nowych ulic pokazana jest na załączniku 
mapy ewidencji gruntów, stanowiącym integralną część 
niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Żarów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SZCZĘSNY 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 103 –  9313  – Poz. 2217 

Załącznik do uchwały Rady Miej-
skiej w Żarowie z dnia 19 maja 2005 
r. (poz. 2217) 
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2218 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 23 maja 2005 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 
§ 1 

1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego  
w danym roku szkolnym zależy od zakwalifikowania 
ucznia do grupy dochodowej oraz od okoliczności  
o których mowa w § 2. 

2. Ustala się następujące grupy dochodowe: 
a) I grupa  dochód miesięczny, przypadający na 

członka rodziny ucznia, nie przekracza 65% kwoty, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz. U. Nr 
64, poz. 593, Nr 99,  
poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), 

b) II grupa  dochód miesięczny, przypadający na 
członka rodziny ucznia, jest wyższy niż 65%  
i nie przekracza 85% kwoty, o której mowa  
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  
poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273,  
poz. 2703), 

c) III grupa  dochód miesięczny, przypadający na 
członka rodziny ucznia, jest wyższy niż 85%  
i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 
99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703). 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonej  
w § 2  wysokość stypendium może wzrosnąć o 2% 
kwoty wyliczonej zgodnie z § 1 ust. 2 z tytułu wystą-
pienia każdej okoliczności.  

4. Ustala się maksymalne wysokości stypendium szkol-
nego w poszczególnych grupach dochodowych.  
a) w I grupie – do 200% kwoty, o której mowa  

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  
Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.), 

b) w II grupie – do 140% kwoty, o której mowa  
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), 

c) w III grupie – nie mniej niż 80% kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). 

§ 2 

W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria 
określone w § 1 jest większa niż liczba stypendiów do 
rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypen-
dium mają uczniowie spełniający łącznie następujące 
warunki: 
1. Pochodzą z rodzin o najniższych dochodach. 
2. Występuje w rodzinie następująca okoliczność: 

a) bezrobocie, 
b) niepełnosprawność, 
c) ciężka lub długotrwała choroba, 
d) wielodzietność, 
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, 
f) alkoholizm, 
g) narkomania, 
h) rodzina jest niepełna, 
i) wystąpiło zdarzenie losowe.   

R o z d z i a ł   II 

Formy stypendium szkolnego 
§ 3 

1. Stypendium szkolne jest udzielane w formie: 
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrów-
nawczych; 
a) wykraczających poza zajęcia realizowane  

w szkole w ramach planu nauczania,  
b) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowa-

nych poza szkołą takich jak wyjścia do teatru, 
kina, zielone szkoły, wycieczki szkolne, zajęcia 
sportowe, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym  
w szczególności poprzez zakup pomocy szkolnych 
lub stroju sportowego, wymaganego przez szkołę. 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania takich jak koszty zakwaterowania w 
bursie, internacie, koszty transportu środkami ko-
munikacji zbiorowej, 

4) świadczenia pieniężnego  jeżeli udzielenie  
stypendium w formach, o których mowa  
w pkt 13, nie jest możliwa lub jest niecelowa. 

§ 4 

Stypendia będą udzielane w następujący sposób:  
1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej  

w § 3 ust. 1 pkt 1  poprzez zapłatę należności za 
udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem 
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na rachunek bankowy podmiotu organizującego zaję-
cia. 

2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej  
w § 3 ust. 1 pkt 2   poprzez dostarczenie uczniowi do 
rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której 
uczęszcza lub  poprzez częściową lub całkowitą re-
fundację poniesionych wydatków, na  podstawie 
przedłożonych oryginałów faktur lub rachunków. 

3. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 3 ust. 
1 pkt 3  poprzez zwrot  poniesionych kosztów  po 
przedłożeniu rachunków, faktur lub okazanie aktual-
nego biletu okresowego lub przelewem bezpośrednio 
na rachunek bankowy.  

R o z d z i a ł   III 

Zasiłek szkolny 
§ 5 

Zasiłek szkolny jest przyznawany uczniowi znajdującemu 
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej  
z powodu zdarzenia losowego. 

§ 6 

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie za-
siłku są w szczególności: 
1) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, 
2) klęska żywiołowa, 
3) urodzenie dziecka, 

4) długotrwała choroba, 
5) inne nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności.  

R o z d z i a ł   IV 

Postanowienia końcowe 
§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik 
Śląskich.  

§ 8 

Uchyla się uchwałę nr 0150/XXXI/234/05 Rady Miejskiej 
w Obornikach Śląskich z dnia 17 marca 2005 r.  

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2219 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 23 maja 2005 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 0150/IX/62/03 Rady Miejskiej w Obornikach 

Śląskich z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy  
Oborniki Śląskie 

 Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art.18a ust. 5, art. 22 ust. 1, 
art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 0150/IX/62/03 Rady Miejskiej w Oborni-
kach Śląskich z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie Statu-
tu Gminy Oborniki Śląskie wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) uchyla się § 46; 
2) po § 60 dodaje się § 60 a w brzmieniu: 

„§ 60 a.  
1. Przy głosowaniu jawnym imiennym przewodniczą-

cy odczytuje z listy imiona i nazwiska radnych oraz 
wzywa ich do jednoznacznego opowiedzenia się 

czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się” od gło-
su. 

2. Przewodniczący odnotowuje sposób głosowania 
poszczególnych radnych, a lista głosujących jest 
załącznikiem do protokołu sesji z zaznaczeniem, 
do którego punktu porządku obrad się odnosi”; 

3) po § 64 dodaje się § 64a w brzmieniu: 
„§ 64 a.  
1. Reasumpcję głosowania przeprowadza się po 

przyjęciu wniosku o reasumpcję (ponowne głoso-
wanie), gdy występują wątpliwości co do przebiegu 
głosowania, obliczenia jego wyników lub miało 
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miejsce wprowadzenie radnych w błąd co do spo-
sobu głosowania. 

2. Nie przeprowadza się reasumpcji głosowania jaw-
nego imiennego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik 
Śląskich. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 

 
 
 
 

2220 
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ  

z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej  

Świeradów Zdrój 

 Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie  Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój. 

§ 2 

1. Uczniom spełniającym warunki określone w ustawie z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty może być 
przyznane stypendium szkolne lub zasiłek szkolny. 

2. Pomoc socjalna przyznawana jest w ramach środków 
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

§ 3 

1. Miesięczna wysokość stypendium ustala się według 
następującego wzoru: 

 

S = A x (2 x Z - 1,2 x Z x D ) K 
 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nastę-
pujące: 
A  wskaźnik ustalany corocznie przez Radę Miasta  

w uchwale budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 2, 
S – miesięczna kwota stypendium, z zastrzeżeniem 

ust. 4, 
Z  kwota bazowa, 
K  kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-

wy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami). 

D – dochód na osobę w gospodarstwie domowym. 
2. Ustala się, że w roku 2005 wartość wskaźnika A wy-

nosić będzie 0,7.  
3. Jeżeli w rodzinie występuje niepełnosprawność, bez-

robocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodziet-

ność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a 
także rodzina jest niepełna, to miesięczną wysokość 
stypendium obliczoną w sposób określony w ust. 1 
można zwiększyć o 5%, z tym że wysokość stypen-
dium nie może przekroczyć 200% kwoty bazowej. 

4. W sytuacji, gdy miesięczna kwota stypendium wyli-
czona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 3 
będzie niższa niż 80% kwoty bazowej, przyznaje się 
stypendium w wysokości 80% kwoty bazowej. 

§ 4 

1. Stypendium przyznaje się na  dany rok szkolny  
i wypłaca w następujących terminach: 
a) za okres od 1 września do 31 stycznia – do  

31 października, 
b) za okres od 1 lutego do 30 czerwca – do  

31 marca danego roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Stypendium przyznane z okres od 1 stycznia do  

30 czerwca 2005 roku wypłacone będzie do  
30 czerwca 2005 roku. 

§ 5 

Stypendium  powinno być przeznaczone na całkowite lub 
częściowe pokrycie następujących  rodzajów wydatków: 
a) zakwaterowania ucznia w bursie, internacie lub na 

stancji, 
b) korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce pro-

wadzonej przez szkołę, internat lub inną placówkę 
żywienia zbiorowego, 

c) zakup książek, podręczników i innych artykułów nie-
zbędnych  uczniowi do nauki w szkole, 
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d) dojazdu ucznia  do i ze szkoły środkami komunikacji 
zbiorowej, w sytuacji gdy szkoła nie zapewnia trans-
portu bezpłatnego, 

e) zakupu stroju sportowego i innego wyposażenia 
ucznia, wymaganego obligatoryjnie przez szkołę na 
podstawie statutu lub innych dokumentów we-
wnątrzszkolnych, 

f) innych dodatkowych wydatków związanych  
z udziałem ucznia w zajęciach edukacyjnych rozwija-
jących zainteresowania i uzdolnienia, a w szczegól-
ności basen, gra na instrumencie, zajęcia z języka 
obcego. 

§ 6 

1. Wydatki poniesione w ramach przyznanego stypen-
dium podlegają rozliczeniu  poprzez przedłożenie or-
ganowi, który przyznał stypendium  oryginałów faktur 
lub rachunków potwierdzających zakup towarów lub 
usług wraz z potwierdzeniem celowości zakupów 
przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

2. Rozliczenie, o którym  mowa w ust. 1, winno nastąpić 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresów, o 
których mowa w § 4 ust. 1. 

§ 7 

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy 
dla ucznia, który z przyczyn losowych znalazł się w trud-
nej sytuacji materialnej. 

§ 8 

O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Mia-
sta na podstawie złożonego wniosku, kierując się indywi-
dualną oceną skutków zdarzenia losowego. 

§ 9 

1. Na zasiłki szkolne przeznacza się 5% środków plano-
wanych na dany okres na sfinansowanie stypendiów 
szkolnych. 

2. Zasiłki przyznawane są do wyczerpania środków,  
o których mowa w ust. 1. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świeradów Zdrój. 

§ 11 

Uchyla się uchwałę nr III/28/2005 Rady Miasta Świera-
dów Zdrój z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej 
Świeradów Zdrój. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
MARIUSZ KIEDRZYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2221 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Mściwojów 

 Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się  
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,  
a także w innych sprawach ważnych dla Gminy. 

 

2. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkań-
ców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej 
konsultacji. 

3. Konsultacje mogą zostać ograniczone do mieszkań-
ców sołectwa, jeżeli ich przedmiot dotyczy tylko spraw 
danego sołectwa. 
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§ 2 

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale 
zamieszkujące na obszarze, na którym mają być prze-
prowadzone konsultacje posiadające czynne prawo wy-
borcze. 

§ 3 

Konsultacje zarządza: 
1) Wójt Gminy – w przypadkach, gdy wymóg konsultacji 

wynika z przepisów prawa, 
2) Rada Gminy – w innych sprawach ważnych dla Gmi-

ny. 

§ 4 

Uchwała lub zarządzenie w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji winna określać: 
1) przedmiot konsultacji, 
2) termin przeprowadzenia konsultacji, 
3) obszar, na którym przeprowadzone zostaną konsulta-

cje, 
4) sposób przeprowadzenia konsultacji w formach okre-

ślonych w § 5. 

§ 5 

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się: 
1) za zebraniach wiejskich w sołectwach, 
2) poprzez wypełnienie stosownych ankiet. 

§ 6 

1. Zebranie wiejskie, w celu przeprowadzenia konsulta-
cji, zwołuje organ zarządzający konsultacje. 

2. Konsultacje na zebraniach wiejskich mogą  
być przeprowadzone w obecności co najmniej  
1/10 uprawnionych do wzięcia udziału w konsulta-
cjach. 

3. W przypadku braku quorum określonego w ust. 3 
następne zebranie wiejskie odbywa się w tym  
samym terminie, po upływie 30 minut, bez względu 
na liczbę obecnych na zebraniu. 

4. Informację o zebraniach w sprawie konsultacji prze-
kazuje Wójt Gminy najmniej na 7 dni przed wyzna-
czonym terminem zebrania wraz z określeniem 
przedmiotu konsultacji poprzez umieszczenie ob-
wieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz 
na terenie sołectw objętych konsultacjami. 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia konsultacji, 
otwiera i obrady prowadzi przewodniczący zebrania, 
którym jest przedstawiciel organu zarządzającego 
konsultacje. 

2. Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców  
o przedmiocie konsultacji i możliwych rozwiązaniach. 

3. Po przeprowadzeniu konsultacji mieszkańcy wyrażają 
swoje stanowisko w głosowaniu jawnym. 

4. Przedmiot konsultacji uznany zostaje za przyjęty, 
jeżeli mieszkańcy obecni na zebraniu opowiedzieli się 
za jego przyjęciem zwykłą większością głosów. 

§ 8 

Z zebrania wiejskiego, wyznaczony przez Wójta pracow-
nik Urzędu Gminy sporządza protokół, który powinien 
zawierać: 
1) datę zebrania, 
2) listę obecności, 
3) stwierdzenia ważności zebrania (quorum), 
4) przebieg zebrania i dyskusji, 
5) wyniki przeprowadzonego głosowania w konsultowa-

nej sprawie, 
6) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta. 

§ 9 

1. Konsultacje dotyczące mieszkańców Gminy uważa 
się za dokonane, jeżeli zostały przeprowadzone we 
wszystkich sołectwach. 

2. Przedmiot konsultacji na terenie Gminy uznaje się za 
przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem opowiedziała się 
większość sołectw. 

§ 10 

1. W zależności od potrzeb organy, o których mowa  
w § 2, mogą zarządzić konsultacje w formie ankiet. 

2. Organ zarządzający konsultacje w sposób wymienio-
ny w ust. 1 określa odrębnie: 
1) treść ankiety oraz zasięg konsultacji, 
2) wzór ankiety, 
3) szczegółowy tryb przekazania ankiet do konsulta-

cji, 
4) sposób podsumowania i ogłoszenia wyników. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  
z dnia 31 marca 2005 r. 

w sprawie statutu Sołectwa BARYCZ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Barycz jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Barycz, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Barycz, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Barycz, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 

§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Barycz. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 

gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciążliwości środowiskowych, 
2) lokalizacja inwestycji, 
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3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  
ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 

Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
– składania oświadczeń, 
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– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 
bądź deklaracji, 

c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-
ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 3 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/93/96 Rady Gminy Mściwojów 
z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa Ba-
rycz. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2223 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa DRZYMAŁOWICE 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Drzymałowice jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Drzymało-

wice, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Drzyma-

łowice, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Drzymałowice, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 
§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Drzymałowice. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 

uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
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1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 
oraz uciążliwości środowiskowych, 

2) lokalizacja inwestycji, 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  

ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 
Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 103 –  9326  – Poz. 2223 

– składania oświadczeń, 
– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 

bądź deklaracji, 
c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-

ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 3 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/94/96 Rady Gminy Mściwojów 
z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa 
Drzymałowice. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2224 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa GODZISZOWA 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Godziszowa jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Godziszo-

wa, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Godziszo-

wa, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Godziszowa, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 
§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Godziszowa. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 

uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
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1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 
oraz uciążliwości środowiskowych, 

2) lokalizacja inwestycji, 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  

ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 
Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
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– składania oświadczeń, 
– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 

bądź deklaracji, 
c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-

ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 103 –  9333  – Poz. 2224 

§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 3 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/95/96 Rady Gminy Mściwojów 
z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa Go-
dziszowa. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2225 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa GRZEGORZÓW 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Grzegorzów jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Grzego-

rzów, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Grzego-

rzów, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Grzegorzów, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 
§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Grzegorzów. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 

uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
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1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 
oraz uciążliwości środowiskowych, 

2) lokalizacja inwestycji, 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  

ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 
Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
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– składania oświadczeń, 
– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 

bądź deklaracji, 
c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-

ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 3 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/96/96 Rady Gminy Mściwojów 
z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa 
Grzegorzów. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2226 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa LUBORADZ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Luboradz jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Luboradz, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Luboradz, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Luboradz, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 
§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Luboradz. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 

gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciążliwości środowiskowych, 
2) lokalizacja inwestycji, 
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3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  
ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 

Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
– składania oświadczeń, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 103 –  9341  – Poz. 2226 

– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 
bądź deklaracji, 

c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-
ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 3 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/97/96 Rady Gminy Mściwojów 
z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa Lub-
oradz. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2227 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa MARCINOWICE 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Marcinowice jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Marcinowi-

ce, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Marcino-

wice, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Marcinowice, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 

§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Marcinowice. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 

uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
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1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 
oraz uciążliwości środowiskowych, 

2) lokalizacja inwestycji, 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  

ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 
Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
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– składania oświadczeń, 
– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 

bądź deklaracji, 
c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-

ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 5 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/98/96 Rady Gminy Mściwojów 
z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa Mar-
cinowice. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2228 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa MŚCIWOJÓW 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Mściwojów jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Mściwo-

jów, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Mściwo-

jów, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Mściwojów, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 

§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Mściwojów. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 

uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
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1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 
oraz uciążliwości środowiskowych, 

2) lokalizacja inwestycji, 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  

ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 
Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
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– składania oświadczeń, 
– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 

bądź deklaracji, 
c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-

ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 5 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/99/96 Rady Gminy Mściwojów 
z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa 
Mściwojów. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2229 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa NIEDASZÓW 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Niedaszów jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Nieda-

szów, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Nieda-

szów, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Niedaszów, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 

§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Niedaszów. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 

uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
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1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 
oraz uciążliwości środowiskowych, 

2) lokalizacja inwestycji, 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  

ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 
Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
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– składania oświadczeń, 
– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 

bądź deklaracji, 
c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-

ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 5 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/100/96 Rady Gminy Mściwo-
jów z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa 
Niedaszów. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2230 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa SIEKIERZYCE 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Siekierzyce jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Siekierzy-

ce, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Siekierzy-

ce, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Siekierzyce, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 

§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Siekierzyce. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 

uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
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1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 
oraz uciążliwości środowiskowych, 

2) lokalizacja inwestycji, 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  

ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 
Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
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– składania oświadczeń, 
– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 

bądź deklaracji, 
c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-

ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 3 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/101/96 Rady Gminy Mściwo-
jów z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa 
Siekierzyce. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2231 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa SNOWIDZA 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Snowidza jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Snowidza, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Snowidza, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Snowidza, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 

§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Snowidza. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 

gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciążliwości środowiskowych, 
2) lokalizacja inwestycji, 
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3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  
ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 

Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
– składania oświadczeń, 
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– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 
bądź deklaracji, 

c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-
ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 5 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/102/96 Rady Gminy Mściwo-
jów z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa 
Snowidza. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2232 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa TARGOSZYN 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Targoszyn jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Targoszyn, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Targo-

szyn, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Targoszyn, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 

§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Targoszyn. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 

sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciążliwości środowiskowych, 
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2) lokalizacja inwestycji, 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  

ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 
Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
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– składania oświadczeń, 
– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 

bądź deklaracji, 
c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-

ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 
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a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 5 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/103/96 Rady Gminy Mściwo-
jów z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa 
Targoszyn. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2233 
UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa ZIMNIK 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Gminy Mściwojów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut Sołectwa Zimnik jak poniżej. 

1. METRYKA SOŁECTWA 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Zimnik, 
2) Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Zimnik, 
3) Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką 

wsi Zimnik, 
4) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy 

Mściwojów, 
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwo-

jów. 
§ 3 

W skład Sołectwa wchodzi wieś Zimnik. 

2. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA 
§ 4 

Sołectwo działa w szczególności zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) statutu Gminy Mściwojów, 
3) niniejszego statutu. 

§ 5 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania Sołectwa, jak i organów oraz orga-
nizację wewnętrzną. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa 
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statu-
tu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami gminy w wykonaniu zadań własnych  
i zleconych gminie. 

6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych 
spraw Sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo 

sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne 
interesy mieszkańców Sołectwa. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nale-
żących do jego właściwości z mocy ustawy  
i niniejszego statutu. 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z ważnych powodów ogólnogminnych  
w drodze uchwały Rady Gminy pod następującymi 
dwoma warunkami: 
a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych Sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy So-
łectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowa-
nych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

3. ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 6 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspól-
noty mieszkańców Sołectwa. 

§ 7 

Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecz-

nymi w sprawach kształtowania właściwych postaw 
mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedz-
kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, gospodarności, poszanowania mienia, 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umac-
niania rodziny, kultury życia rodzinnego, 

3) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organa-

mi dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. 

§ 8 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię 
oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
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1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 
oraz uciążliwości środowiskowych, 

2) lokalizacja inwestycji, 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz  

ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń  
sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytko-
wych, 

4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 
komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdro-
wia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na te-
renie Sołectwa. 

4. ORGANY SOŁECTWA 

§ 9 

1. Samorządowymi organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołec-

twa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. 

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-
ność Sołtysa. 

§ 10 

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od 
daty ich wyborów. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej za-
rządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie 
ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują 
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu. 

5. ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 11 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, okre-
ślone w niniejszym statucie. 

§ 12 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w 
szczególności sprawy: 
1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

w zakresie organizacji i działalności Sołectwa; 
3) planowanie programów rozwoju gospodarczego So-

łectwa; 
4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego Sołectwa; 
5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie  

o korzystaniu z dotychczasowych praw Sołectwa  
z mienia gminnego; 

6) występowanie do Rady Gminy o przekazanie składni-
ków mienia gminnego do korzystania i zarządzania; 

7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 
wyzbywania się składników mienia gminnego wska-
zanych przez organy gminy. 

6.  ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM  
I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 13 

1. Sołectwu mogą być przekazane do korzystania skład-
niki mienia komunalnego Gminy Mściwojów. 
Zasady przekazania tych składników mienia określa 
Rada Gminy. 

2. Czynności związane z zagospodarowaniem przeka-
zanego Sołectwu mienia wykonuje Sołtys przy pomo-
cy Rady Sołeckiej. Sposób zagospodarowania określa 
zebranie wiejskie. 

3. Obowiązkiem Sołtysa jest zachowanie należytej sta-
ranności w zagospodarowaniu mienia przekazanego 
Sołectwu. 

§ 14 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową wy-
łącznie w ramach budżetu Gminy Mściwojów. 

§ 15 

1. Przychody własne Sołectwa (wpłacone do budżetu 
gminy) mogą pochodzić z wpływów określonej dzia-
łalności szczególności, w tym: 
a) dobrowolne składki i darowizny, 
b) dochody z zagospodarowania mienia przekazane-

go do dyspozycji Sołectwa, 
c) środki z organizowanych imprez (wystawy, konkur-

sy itp.), 
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
e) inne dochody dopuszczone przepisami prawa. 

2. Niewydatkowane w roku budżetowym dochody Sołec-
twa, o których mowa w ust. 1, stanowią część nad-
wyżki budżetowej gminy. 

3. Środki finansowe do dyspozycji Sołectwa mogą być 
przeznaczone na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych wykonywa-

nych na rzecz Sołectwa, 
b) remonty i utrzymanie dróg dojazdowych, 
c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego prze-

kazanego w zarząd Sołectwu, 
d) organizację życia kulturalnego mieszkańców So-

łectwa. 

§ 16 

1. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy 
Mściwojów. Wszystkie dokumenty związane  
z dochodami i wydatkami podlegają rozliczeniu  
i ewidencjonowaniu na zasadach określonych przez 
Wójta Gminy. 

2. Kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawu-
je Wójt i Skarbnik Gminy. 

7. PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 17 

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiej-

skim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rad Gmin i niepozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
– zabierania głosu w dyskusji, 
– przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
– głosowania, 
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– składania oświadczeń, 
– żądania zapisu do protokołu złożonego wniosku 

bądź deklaracji, 
c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawi-

ciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia po-
za porządkiem obrad. 

§ 18 

Zwołanie zebrania wiejskiego: 
a) zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

– z własnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady Sołeckiej, 
– na pisemny wniosek przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 
– w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 

sprawowania przez Sołtysa urzędu do  
zwołania zebrania upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na wniosek Wójta lub Ra-
dy Gmin, 

b) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w terminie 7 dni od proponowanej daty ze-
brania, zgodnie z miejscowymi warunkami, zamiesz-
czając proponowany porządek obrad. W każdym 
przypadku zawiadomienie o zwołaniu zebrania wy-
wiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa. 

§ 19 

Zebranie wiejskie zwykłe i nadzwyczajne. 
a) zebrania zwykłe odbywają się w miarę potrzeb,  

w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, 
a w szczególności w okresie przedwiosennym  
i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwa-
lenia budżetu Sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu 
gminy, 

b) zebranie nadzwyczajne zwołuje Sołtys: 
– w porozumieniu z Radą Sołecką, 
– na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy  

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy: 
a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% miesz-

kańców Sołectwa uprawnionych do udziału  
w zebraniu, 

b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu  
w sposób i w terminie określonym w § 17 lit. b ni-
niejszego statutu. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wyma-
ganego quorum, zebranie wiejskie może być prze-
prowadzone w II terminie – w tym samym dniu po 
upływie pół godziny od wyznaczonego czasu odbycia 
zebrania, bez względu na liczbę obecnych na zebra-
niu. 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 
sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w 
II terminie umieszcza się w zawiadomieniu  
o zwołaniu zebrania. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ze-
branie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 21 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys. 
2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy 

najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inny 
wybrany przez zebranie wiejskie członek Rady Sołec-
kiej. 

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu  
w związku z wnioskiem o odwołanie Sołtysa przewod-
niczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, którym 

jest osoba wyznaczona przez zebranie. Protokół wraz 
z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 

8. SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 22 

1. Zarządzanie wyborów: 
a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzą-

dza Rada Gminy w terminie przewidzianym  
w § 9 statutu, 

b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

– wybór przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności Sołtysa za ka-

dencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i człon-

ków Rady Sołeckiej, 
– przeprowadzenie oddzielnego głosowania  

i ogłoszenie wyników wyborów. 
2. Komisja skrutacyjna: 

a) wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co naj-
mniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

b) członkiem komisji nie może być osoba kandydują-
ca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej, 

c) do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie tajnego głosowania, 
– ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz 

ich ogłoszenia, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

który podpisują przewodniczący zebrania oraz 
wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandy-
datów: 
a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybie-

rają Sołtysa i członków Rady Sołeckiej tylko spo-
śród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wybor-
czym, 

b) liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. 
Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na 
mocy uchwały zebrania wyborczego, 

c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
4. Karty do tajnego głosowania; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 103 –  9377  – Poz. 2233 

a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosu-
ją kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią 
Rady Gminy, 

b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 
nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

c) nieważne są głosy na kartach całkowicie przedar-
tych i innych niż wymienione w ppkt a. 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
a) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzy-

skali kolejno największą liczbę ważnych głosów, 
b) w przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle 

samo głosów, a liczba kandydatów przekracza po-
zostałe do obsadzenia mandaty, komisja wyborcza 
przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym 
głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy 
otrzymali równą liczbę głosów. 

9. ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 23 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu wyborczego zebrania wiej-
skiego uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, 
dzień, godzinę zebrania. 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
4. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy, 
b) Wójt Gminy, 
c) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska 

co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych 
do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie 
nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
a) stawiające zarzuty niewywiązywania się  

z obowiązków statutowych, 
b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dys-

kwalifikujących w opinii społecznej. 
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez przyczyn uspra-
wiedliwionych. 

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 
bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 
„Komisję Skrutacyjną”, powierzając jej obowiązki 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć re-
zygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny po-
wodujące niemożność sprawowania urzędu przez 
Sołtysa – członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne 
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzu-
pełniających na wymienione funkcje, przy zastoso-
waniu § 22. 

12. Wybory uzupełniające winny odbyć się w terminie 3 
miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych 
w pkt. 4 i 11. 

13. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 
nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy. 

14. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
Sołtysa. 

15. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo-
łane przez Sołtysa. 

10. SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA 

§ 24 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Sołectwa. 

§ 25 

Kompetencje Sołtysa: 
1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, 
2) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obra-

dom, 
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy, występuje  

w imieniu Sołectwa, 
4) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z Radą 

Sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiej-
skiego, 

5) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mie-
niem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzial-
ność z tytułu korzystania zarządzanym mieniem, 

6) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, ini-
cjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekra-
czającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego 
zarządu”, 

7) może występować przed Sądem na zasadzie posia-
danej prze Sołectwo zdolności sądowej, 

8) podejmuje określone przepisami zadania wynikają-
ce z przepisów szczególnych: 
a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwe-
stiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłasza-
nia chorób zakaźnych, właściwego poziomu sani-
tarnego wsi, 

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bez-
pośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

c) współdziała z organami straży pożarnej w profi-
laktyce przeciwpożarowej, 

d) na podstawi uchwały Rady Gminy inkasuje po-
datki lokalne – za odpowiednią prowizją, 

9) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym, 

10) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy  
w sprawach ustawowego korzystania z „ochrony 
prawnej” w toku sprawowania mandatu. 

11. RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE 
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§ 26 

1. Rada Sołecka składa się z 3 osób. 
2. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w 

jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzają-
cym. 

3. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
4. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególno-

ści następujące sprawy: 
a) opracowanie projektów podziału środków wyod-

rębnionych w budżecie gminy do dyspozycji Sołec-
twa, 

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 
programów i planów działań, 

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania 
wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia 
przedstawicieli organizacji samorządowych, zawodo-
wych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia. 

12. NADZÓR SOŁECTWA 
§ 27 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada 
Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt i 
Skarbnik. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi Gminy 
uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, Rady 
Sołeckiej. 

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołec-
twa sprawuje Wójt. 

5.Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać nie-
zbędnych informacji i danych dotyczących funkcjono-
wania Sołectwa. 

13. SPORY 

§ 28 

Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji 
niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Wójta 
naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada 
Gminy. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić przy zacho-
waniu trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIX/104/96 Rady Gminy Mściwo-
jów z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie statutu Sołectwa 
Zimnik. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2234 
UCHWAŁA RADY GMINY W MŚCIWOJOWIE  

z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia społeczne 
w formie dożywiania dzieci, młodzieży, osób dorosłych z gospodarstw 
domowych o najniższych dochodach znajdujących się w szczególnie 
trudnej  
                   sytuacji, osób chorych, osób niepełnosprawnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) 
i art. 96 ust. 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy w 
Mściwojowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zasady zwrotu wydatków przeznaczonych na świadcze-
nia w odniesieniu do dożywiania dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych do-
chodach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, 
osób starych, osób chorych, osób niepełnosprawnych 
określa poniższa tabela: 
 

Wskaźnik dochodu na osobę  
w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego, o którym mowa  
w art. 8 ustawy z dnia12 marca  

2004 r. o pomocy społecznej 

Zwrot wydatków 
(w %) 

do 200% nieodpłatnie 
od 201 do 220% 20 
od 221 do 240% 40 
od 241 do 260% 60 
od 261 do 280% 80 
od 281 do 300% 90 
powyżej 300% 100 

 
§ 2 

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie 
zwrotu wydatków na udzielenie świadczenia w całości lub 
w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmier-
nym obciążeniem lub też niweczyłoby skutki udzielonej 
pomocy, osoba upoważniona do wydawania decyzji ad-
ministracyjnych na podstawie przepisów ustawy o pomo-
cy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego lub 
osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takie-
go zwrotu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr VIII/42/99 Rady Gminy  
w Mściwojowie z dnia 20 kwietnia 1999 r. i uchwała nr 
XV/103/2000 Rady Gminy w Mściwojowie z dnia  
3 czerwca 2000 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków 
poniesionych na dożywianie uczniów uczęszczających 
do szkół podstawowych i gimnazjum. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 
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2235 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  
z dnia 31 marca 2005 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki 
celowe i zasiłki okresowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. 
U. Nr 23, poz. 220; Dz. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; 
Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003, Dz. U. 
Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.
1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 96 
ust. 2 i ust. 4, w związku z art. 41 pkt 2, art. 104 ust. 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, zm. Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) Rady Gminy 
Mściwojów uchwala, co następuje: 

 
 

ZASADY ZWROTU WYDATKÓW NA POMOC RZECZOWĄ,  
ZASIŁKI OKRESOWE I ZASIŁKI CELOWE 

 
 

§ 1 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo 
rodzinie o dochodach przekraczających kryterium do-
chodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo-
łecznej, może być przyznana pomoc rzeczowa, zasiłek 
okresowy i zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części 
lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rze-
czową. 

§ 2 

1. Wydatki poniesione na pomoc rzeczową, kwoty zasił-
ków okresowych i zasiłków celowych podlegają zwro-
towi: 
1) w części – od osób i rodzin, których dochód osoby 

samotnie gospodarującej, dochód osób  
w rodzinie lub dochód rodziny przekracza kryte-

rium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej i jednocześnie nie przekracza 
200% tego kryterium. 

2) w całości – od osób i rodzin, których dochód osoby 
samotnie gospodarującej, dochód na osobę w ro-
dzinie lub dochód rodziny przekracza wysokość 
200% kryterium dochodowego określonego w art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty zasiłku 
okresowego, zasiłku celowego oraz części wydatków 
poniesionych na pomoc rzeczową jest uzależniona od 
procentowo określonej wysokości posiadanego do-
chodu osoby lub rodziny, zgodnie  
z poniższą tabelą: 

 
 

% dochód osoby lub rodziny wg kryterium dochodowego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków określona  w % 
Osoby samotnie 
gospodarującej osoby w rodzinie 

powyżej 100 do 120 10 20 
powyżej 120 do140 30 40 
powyżej 140 do 160 50 60 
powyżej 160 do 180 60 70 
powyżej 180 do 200 70 80 
powyżej 200 100 100 

 
 
 

§ 3 

1. Zwrot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz 
wydatków na pomoc rzeczową może nastąpić jedno-
razowo lub w ratach. 

2. Pracownik socjalny na podstawie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego ustala sytuację osobistą dochodową i 
majątkową osoby i rodziny ubiegającej się o świad-

czenie zwrotne i wnioskuje, w jakim zakresie i jaka 
część wydatków podlega zwrotowi. 

3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasił-
ków celowych i wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową oraz wysokość kwoty podlegającej jednora-
zowemu zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu, wyso-
kości rat i terminy ich zwrotu ustala się każdorazowo 
w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu 
świadczenia z uwzględnieniem sytuacji osobistej, ro-
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dzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny 
ubiegającej się o przyznanie świadczenia. 

4. Zwrot kwot zasiłków okresowych zasiłków celowych 
oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową do-
konuje się w sposób wskazany w decyzji administra-
cyjnej, o której mowa w ust. 3. 

§ 4 

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie 
zwrotu wydatków na udzielenie świadczenia w całości lub 
w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmier-
nym obciążeniem lub też niweczyłoby skutki udzielonej 
pomocy, osoba upoważniona do wydawania decyzji ad-
ministracyjnych na podstawie przepisów ustawy o pomo-
cy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego lub 

osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takie-
go zwrotu. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WALDEMAR TŁUSTY 

 
 
 

2236 
UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  

z tytułu podziału nieruchomości 

 Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) 
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz.220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej  
w wyniku jej podziału w wysokości 50% różnicy wartości 
nieruchomości. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kunice. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZDZISŁAW TERSA 

 
 
 

2237 
UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA  

z dnia 28 kwietnia 2005 r. 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  

i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów na terenie gminy Męcin-
ka 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 
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281, poz. 2781) Rada Gminy w Męcince uchwala, 
co następuje: 

 

§ 1 

Od dnia 1 września 2005 r. Rada Gminy Męcinka ustala 
plan sieci szkół podstawowych i gimnazjum w gminie 
Męcinka oraz granice ich obwodów: 
1) Szkoła Podstawowa w Męcince z klasami I–VI. 

Do obwodu tej szkoły należą miejscowości: Chrośli-
ce, Kondratów, Małuszów, Męcinka, Muchów, Po-
mocne, Przybyłowice, Sichów, Sichówek, Słup, Sta-
nisławów. 

1a) Szkoła Podstawowa w Męcince posiada filię  
w Pomocnem z klasami I–III. 
Do obwodu Szkoły Podstawowej w Męcince Filia w 
Pomocnem należą miejscowości: Kondratów, Mu-
chów, Pomocne. 

2) Szkoła Podstawowa w Piotrowicach z klasami  
I–VI. 
Do obwodu tej szkoły należą miejscowości: Cheł-
miec, Myslinów, Piotrowice. 

3) Gimnazjum w Mecince, obejmujące swoim zasię-
giem teren gminy Męcinka. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Męcin-
ka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XX/81/04 Rady Gminy Męcinka z 
dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz okre-
ślenia granic ich obwodów na terenie gminy Męcinka 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 113, poz. 2037). 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2238 
UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE  

z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placó-
wek prowadzonych przez gminę Krotoszyce regulaminu ustalającego wy-
sokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó-
łowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób oblicza-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraź-
nych zastępstw, 
wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu 
                  nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 30 ust. 6,
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, 
Nr 203, poz. 1966, Nr 231, poz. 2081, oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 
i Nr 179, poz. 1845) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XX/131/04 Rady Gminy Krotoszyce  
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dla na-
uczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę 
Krotoszyce regulaminu ustalającego wysokość stawek 
dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych do-
datków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze 
specjalnego funduszu nagród  
i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. 
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Woj. Dolnośl. Nr 30, poz. 695 ) § 9 ust. 3 otrzymuje 
brzmienie: 
„3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zali-

cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszku-
jących: 
1) współmałżonek, który nie posiada własnego źró-

dła utrzymania, 
2) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej 
jednak niż do 21 roku oraz nieposiadający wła-
snych dochodów dzieci będące studentami do 
czasu ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż 
do 26 roku życia, 

3) rodziców nauczyciela, którzy pozostają na jego 
wyłącznym utrzymaniu”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroto-
szyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA 

 
 
 
 
 
 
 
 

2239 
UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH 

z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustale-
nia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warun-
ki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, 
szczegółowych  zasad  przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkanio-
wego 

 Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 
1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, 
Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, 
poz. 71), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 128, poz. 1405, Nr 100, poz. 1080; z 2002 r. Nr 
135, poz. 1146, Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 63, poz. 590, Nr 213, poz. 2081; 
z 2004 r. Nr 240, poz. 2407) Rada Gminy w Miłkowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXI/138/05 Rady Gminy w Miłkowicach z 
dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania 
nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego  
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia po-
wierzenia stanowiska.” 

2) w § 8 w ust. 5 wyrazy na końcu: „po zaopiniowaniu 
przez zakładowe organizacje związkowe”  skreśla 
się. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
w Miłkowicach. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2005 r. 
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PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JERZY LEWANDOWSKI 

 
2240 

  
 PREZES  Wrocław, dnia 31 maja 2005 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-24/2005/1432/IV-A/GM 

DECYZJA 
 Na podstawie art. 47 ust. 2, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, 
poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz 
z 2005 r. Nr 62, poz. 552) 

po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 4 maja 2005 r. 

uzupełnionego pismem z dnia 23 maja 2005 r. 

Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. 
z siedzibą w Przemkowie 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 000530028 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiam 
 

zatwierdzić taryfę dla ciepła  

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,  

na okres do 30 czerwca 2006 r. 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 
r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycz-
ne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z dnia 27 października 2000 r. na wytwarzanie ciepła nr 
WCC/928/1432/W/3/2000/BP, w dniu 6 maja 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie za-
twierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Wniosek ten na wezwanie Oddziału z dnia 10 maja 
2005 r. uzupełniony został pismem Przedsiębiorstwa z dnia 23 maja 2005 r. znak L.dz. PWKiC/670/05. 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają 
taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obo-
wiązywania. 
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, ustalono że Przedsiębiorstwo 
opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz  
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).  
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania stawek 
opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania 
taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym po-
przedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finansowego. 
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu. 
 
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30  
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ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu 
postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub  
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 

 ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Wincenty Rękas 
 
 
 
 
 

Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji Ciepłownictwa Spółka z o.o. 
z siedzibą w Przemkowie 

 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE 
z dnia 31 maja 2005 r. nr OWR-4210-24/2005/1432/IV-A/GM 

 
 

1. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie 

ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504  
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,  
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959  
i Nr 179, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552),  
rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 184, poz. 1902),  
rozporządzenie przyłączeniowe  rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia pod-
miotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych 
sieci  (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),  
taryfa  zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich sto-
sowania, opracowany przez przedsiębiostwo energetycz-
ne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w 
nim odbiorców w trybie określonym ustawą, 

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca  Przed-
siębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa 
Spółka z o.o. z siedzibą w Przemkowie, prowadzące 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, 

odbiorca  każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na 
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, 

źródło ciepła  połączone ze sobą urządzenia lub insta-
lacje służące do wytwarzania ciepła, 

instalacja odbiorcza  połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do transportowania ciepła lub cie-
płej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub 
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie, 

obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi, 

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów no-
śnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do 
obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, 
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moc cieplna  ilość ciepła wytworzonego lub dostarczo-
nego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub ode-
brana od tego nośnika w ciągu godziny, 
zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę 
największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w 
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która 
zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do 
zapewnienia:  
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej 

temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,  
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w 

punktach czerpalnych, 
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,  

warunki obliczeniowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego 

określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizo-
wane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 

nielegalne pobieranie ciepła  pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pomi-

nięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez 
ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie 
pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy. 

2. Zakres działalności gospodarczej związanej  
z zaopatrzeniem w ciepło 

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownic-
twa Spółka z o.o. z siedzibą w Przemkowie prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła 
na terenie Przemkowa. 
Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielonej 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z 
dnia 27 października 2000 r. na wytwarzanie ciepła nr 
WCC/928/1432/W/3/2000/BP.  

3. Podział odbiorców na grupy taryfowe 
Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego,  
w taryfie ustala się jedną grupę taryfową odbiorców, któ-
rym ciepło dostarczane jest bezpośrednio ze źródła cie-
pła sprzedawcy. 

 
 
4. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat 
 

Wyszczególnienie Jednostki Wysokość stawek 
netto brutto* 

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 7 096,42 8 657,63 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 24,43 29,80 

*  stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 

 
 

5. Sposób obliczania opłat 
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną  
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz stawki opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną. 

Opłata za ciepło  pobierana za każdy miesiąc, w któ-
rym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostar-
czonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wska-
zań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego 
w miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i insta-
lacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty za cie-
pło. 

6. Warunki stosowania stawek opłat 
Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat obowiązują przy 
zachowaniu standardów jakościowych określonych w 
rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 
W przypadkach:  
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wska-

zań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
 niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
 niedotrzymania przez strony warunków umowy sprze-

daży ciepła, 

 nielegalnego pobierania ciepła, 
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługują-

cych odbiorcy, 
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozpo-
rządzenia taryfowego. 

7. Wprowadzanie zmian stawek opłat 
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do  
45 dnia od daty jej opublikowania.  
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie  
o wprowadzaniu nowych stawek opłat z wyprzedzeniem 
co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadze-
nia.  
 
 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU 
 

WALDEMAR FIGURA 
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 
z dnia 4 maja 2005 r. 

Na podstawie: 
1. Uchwały nr XXXI/251/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 

28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
dotyczącego wspólnej realizacji komunikacji miejskiej. 

2. Uchwały nr XXV/133/05 Rady Gminy Cieszków z dnia 18 kwietnia 
2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 
lokalnego transportu zbiorowego 
1. Burmistrz Krotoszyna   Julian Jokś 
2. Wójt Gminy Cieszków  Ignacy Mieczynikowski 

zawierają „Porozumienie w sprawie lokalnego transportu zbiorowego” na swoim 
terenie  następującej treści: 

 
 

§ 1 

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Krotoszyn prowadzenia na rzecz Gminy Ciesz-
ków lokalnego transportu zbiorowego. 

§ 2 

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec 
miesiąca. 

§ 3 

Z upoważnienia Gminy Krotoszyn zadania objęte niniejszym porozumieniem realizować będzie za-
kład budżetowy  Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie. 

§ 4 

Gmina Cieszków ustala dla swojego terenu zakres usług komunikacyjnych stosownie do potrzeb 
mieszkańców Gminy i własnych możliwości finansowych. W szczególności określa przebieg linii 
komunikacyjnych na swoim terenie, ilość kursów, usytuowanie przystanków, zatwierdza szczegóło-
we rozkłady jazdy oraz wewnętrzne granice stref opłat. 

§ 5 

Kwotę należną MZK z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych ustalą strony Wójt Cieszkowa z dy-
rektorem MZK w Krotoszynie. 

§ 6 

1. MZK stosuje taryfę przewozową (w tym zakres uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów) 
uchwaloną przez Radę Miejska w Krotoszynie. 

2. Dystrybucja biletów oraz kontrola opłat za przewóz osób i bagażu są prowadzone przez MZK. 
Wykonanie tych czynności MZK może zlecić innym podmiotom gospodarczym w drodze właści-
wych umów. 

§ 7 

1. Zmiany tras kursowania autobusów mogą nastąpić tylko na wniosek lub za zgoda Gminy Ciesz-
ków i na czas przez nią określony. 

2. Koszty związane ze zmiana trasy ponosi Gmina Cieszków na podstawie kosztorysu przedstawio-
nego przez MZK. 

3. MZK nie ponosi odpowiedzialności za zmianę tras i niewykonanie kursu spowodowane niewła-
ściwym utrzymaniem dróg oraz szczególnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

§ 8 

MZK zobowiązany jest do: 
a) przestrzegania regularnego i punktualnego kursowania taboru zgodnie z ustalonym rozkładem 

jazdy, 
b) ekspediowania na linie taboru sprawnego technicznie, właściwie oznakowanego i czystego, 
c) wywieszania na wszystkich przystankach rozkładów jazdy, 
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d) informowania społeczeństwa o sposobie funkcjonowania komunikacji miejskiej i warunkach ko-
rzystania z jej usług. 

 

§ 9 

1. Gmina Cieszków posiada prawo kontroli wykonywania usług. 
2. Gmina Cieszków zobowiązana jest do: 

a) utrzymania czystości przystanków, 
b) wyposażenie przystanków w słupki przystankowe, ewentualnie w ławki i wiaty, konserwacja 

oraz naprawa urządzeń przystankowych, 
c) utrzymania właściwego stanu dróg i pętli końcowych na własnym terenie. 

§ 10 

Zmiany niniejszego porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
i w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 12 

Porozumienie sporządzono w dziesięciu jednobrzmiących egzemplarzach po pięć dla każdej strony. 
 
 

WÓJT GMINY 
 

IGNACY 
MIECZNIKOWSKI 

BURMISTRZ 
 

JULIAN JOKŚ 
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ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNKCJONUJĄCEJ 
PRZY PREZYDENCIE WROCŁAWIA 

KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 
ZA ROK 2004 

 
 
 

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku utworzono na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  
o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy  Prawo bankowe, usta-
wy o samorządzie powiatowym oraz ustawy  przepisy wprowadzające ustawy reformujące admini-
strację publiczną (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.). 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest w myśl art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym 
organem powołanym w celu realizacji zadań starosty powiatowego (prezydenta miasta na prawach 
powiatu) w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami (stanowią-
cymi tzw. powiatową administrację zespoloną) oraz zadań określonych w ustawach w zakresie po-
rządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do podstawowych zadań i kompetencji Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku (określonych w art. 38a ust. 2 ww. ustawy) należy m.in.: 
 ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 
 opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organi-

zacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli, 

 przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli (należy wspomnieć na marginesie, że Wrocław przyjął w 
formie uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r „Program Poprawy Bezpieczeństwa we 
Wrocławiu w latach 20012004”, zapewniając jednocześnie środki finansowe na jego realizację  
zanim powstał obowiązek ustawowy opracowywania ww. programów). Obecnie przygotowano 
projekt nowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu na lata 20052010, 
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 opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, in-
spekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania  
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

 opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z 
wykonywaniem zadań, o których mowa wyżej. 

W skład komisji wchodzą, z mocy ustawy, przedstawiciele następujących instytucji i środowisk: 
1. Tomasz Czajkowski  radny Rady Miejskiej Wrocławia, 
2. Janusz Ornatowski  radny Rady Miejskiej Wrocławia, 
3. Leszek Jankiewicz  z głosem doradczym, 
4. Jarosław Łaganowski  Komendant Straży Miejskiej Wrocławia, 
5. Zbigniew Szklarski  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, 
6. Wojciech Adamski  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miejskiego Wrocławia, 
delegowani przez Radę Miejską Wrocławia: 

7. Jan Chmielewski  radny Rady Miejskiej Wrocławia, 
8. Grzegorz Stopiński  Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, 

delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji: 
9. Edward Kucharski  Komendant Miejski Policji we Wrocławiu, 

10. Zdzisław Ptak  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, 
wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu: 
11. Lesław Karpina  Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.  
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku we Wrocławiu obradowała w roku 2004 na posiedzeniu w dniu 
25 maja.  

W posiedzeniu udział wzięli: 
Sławomir Najnigier  Wiceprezydent Miasta Wrocławia, 
Grzegorz Stopiński  Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, 
Wojciech Adamski  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miej-
skiego Wrocławia, 
Jan Chmielewski  radny Rady Miejskiej Wrocławia, 
Tomasz Czajkowski  radny Rady Miejskiej Wrocławia, 
Janusz Ornatowski  radny Rady Miejskiej Wrocławia, 
Zdzisław Ptak  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, 
Zbigniew Klim  Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży  Pożarnej we Wrocławiu, 
Jarosław Łaganowski  Komendant Straży Miejskiej we Wrocławiu, 
Leszek Karpina  Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. 
Na spotkaniu rozpatrywano najbardziej istotne kwestie z punktu widzenia bezpieczeństwa miasta. 
1. Zagrożenie przestępczością. 

Z danych statystycznych z poszczególnych dzielnic miasta i komisariatów wynika, że w porów-
naniu do ubiegłego roku wzrosło zagrożenie przestępczością. Do najbardziej trudnych kategorii 
kryminalnych należą kradzieże samochodowe związane z kradzieżami części i złomu. Wzrosła 
też w znacznej mierze ilość włamań do mieszkań i piwnic. Statystyki powiększają również kra-
dzieże złomu i rowerów. Dostrzegalna poprawa jest natomiast w dziedzinie wykrywalności prze-
stępstw. Tutaj zanotowano  skuteczność o połowę większą niż w zeszłym roku. W znaczący spo-
sób poprawiło się zabezpieczanie imprez masowych oraz manifestacji  
i strajków. Kwestia skupu złomu  dokonane zostały zmiany prawne w tej sprawie, umożliwiające 
identyfikację sprzedających złom. 

2. Ochrona przeciwpożarowa. 
Statystyki w zakresie ilości pożarów są bardzo optymistyczne, gdyż ilość pożarów spadła  
o tysiąc (brak suszy). Zmalała też ilość fałszywych alarmów dzięki rygorystycznemu podejściu do 
działań kontrolnych i prewencyjnych. Nadal jednak występują utrudnienia, na jakie napotyka straż 
pożarna przy dojazdach do miejsc, do których została wezwana z interwencją. Pojawiło się też 
nowe zagrożenie, jakim jest składowanie substancji chemicznych na ogródkach działkowych. 

3. Bezpieczeństwo imprez masowych. 
Udoskonalono system informacji i koordynacji odpraw służb przed imprezami oraz powiadamia-
nia szpitali. Nie było przypadku negatywnego załatwienia próśb na organizację imprez, choć zda-
rzały się opóźnienia z wydawaniem decyzji z winy organizatora. Dużym osiągnięciem jest fakt, iż 
przy tylu wielotysięcznych imprezach nikt z uczestników nie doznał uszczerbku na zdrowiu i mie-
niu. Sprawnie przeprowadzono zabezpieczenie imprez również poprzez wyłączanie zgodnie z 
życzeniem Policji niektórych obszarów z ruchu oraz udział firm ochroniarskich w odprawach. Miał 
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miejsce jeden przypadek zagrożenia terrorystycznego, który został zgłoszony przed imprezą 
„Anioły Europy”. W tym  przypadku w skład komisji zabezpieczającej wszedł przedstawiciel 
ABW. 

4. Bezpieczeństwo turystów w okresie wakacyjnym. 
W tej sprawie wzmożona zostanie współpraca Straży Miejskiej z służbami dbającymi o bezpie-
czeństwo na dworcach kolejowych i autobusowych oraz kontrola miejsc parkingowych. Istotnym 
elementem będzie też współpraca z PTTK. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, Straż położy 
główny nacisk na działania prewencyjne w zakresie patologii, ostrzeżeniem przed działalnością 
sekt, itp. Wciąż problemem w lecie są rowerzyści bezkarnie jeżdżący po chodnikach. Dużą wagę 
posiada też zabezpieczenie mienia wyjeżdżających, co jest zadaniem m.in. Strażników Osiedlo-
wych. 

5. Alternatywne ujęcia wody. 
Miasto powinno stworzyć własne, alternatywne ujęcia wody poza jedynym dostawcą, czyli 
MPWiK. Przed wojną istniało ok. 600 dostępnych studni głębinowych, dzisiaj mamy ich zaledwie 
kilkanaście. Można je eksploatować, należy je tylko zlokalizować i odpowiednio przygotować. Ist-
nieje taka możliwość gdyż dysponujemy odpowiednią dokumentacją. Problemem  
w tej kwestii są koszty i prawne uwarunkowania towarzyszące realizacji idei alternatywnych ujęć 
wodnych. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 
1) w punktach sprzedaży: 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  
55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są  
w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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