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Poz. 2787

2787
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH
z dnia 3 czerwca 2005 r.
w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jelczu-Laskowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w
związku z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) Rada Miejska Jelcza-Laskowic uchwala, co
następuje:

STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JELCZU-LASKOWICACH
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu- Laskowicach działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr
64, poz. 593 z 12 marca 2004 r.) oraz uchwały
nr IV/23/90 Rady Gminy i Miasta w Jelczu-Laskowi-cach
z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka
Pomocy Społecznej, niniejszego statutu, zatwierdzonego
przez Radę Miejską i innych przepisów dotyczących pomocy społecznej.

2.

3.

§2
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest prawnie wyodrębnionym zespołem osób i środków majątkowych, podległych Radzie Miejskiej.
§3
Obszarem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice.
§4
1 Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach należy
wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych i innych przepisów z zakresu
zabezpieczenia społecznego, a w szczególności:
– umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia
ich trudnej sytuacji życiowych, których nie są oni w
stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości,
– wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
– podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

4.
5.

– zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin stosownie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy,
– przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
i przemocy w rodzinie oraz integracja tych osób ze
środowiskiem,
– tworzenie sieci usług socjalnych.
Działania w tym zakresie Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej wykonuje jako zadania własne
i zadania zlecone miastu i gminie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej
i innych przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego zlecone miastu i gminie na podstawie podpisanych przez miasto i gminę umów i porozumień.
Zlecanie dodatkowych zadań winno być połączone z
zapewnieniem środków na ich realizację.
Zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń
rodzinnych i zabezpieczenia społecznego obejmują w
szczególności:
a. opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
b. sporządzanie bilansu potrzeb miasta i gminy
w zakresie pomocy społecznej, analiz i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej,
c. prowadzenie pracy socjalnej,
d. prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej,
e. rozwijanie nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
f. współpraca z samorządem i organizacjami pozarządowymi i społecznymi, Kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
g. przyznawania i wypłacanie świadczeń z zakresu
zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie,
zadań dodatkowo zlecanych ośrodkowi w ramach
porozumień i programów w formie pieniężnej, niepieniężnej i rzeczowej, tj.:
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– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i
celowych specjalnych, celowych na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęsk żywiołowych i ekologicznych,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów,
– o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
– przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
– opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej i osobistej opieki nad długotrwale
lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz
wspólnie zamieszkałą matką, ojcem lub rodzeństwem,
– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
– prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia
dziennego, mieszkań chronionych,
– dożywianie dzieci,
– sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
– kierowanie do domów pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu,
– przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz w naturze,
– prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, w
podeszłym wieku,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych
i dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
– urodzenia dziecka,
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego,
– samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
– rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
przyznawania i wypłacania świadczeń opiekuńczych:
– zasiłku pielęgnacyjnego,
– świadczenia pielęgnacyjnego.
R o z d z i a ł II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA
§5

Poz. 2787

W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wchodzą:
1. Kierownik Ośrodka;
2. Sekcja pomocy środowiskowej;
3. Sekcja świadczeń rodzinnych;
4. Sekcja świadczeń;
5. Sekcja finansowa.
§6
Działalnością ośrodka kieruje Kierownik i reprezentuje go
na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie oraz zapewnienie świadczeń zgodnie z przepisami
ustaw, rozporządzeń wykonawczych jak też uchwał Rady
Miejskiej.
§7
Kierownik jest przełożonym pracowników i pełni wobec
nich rolę kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
§8
Kierownik podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania
zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do statutu.
§9
W czasie nieobecności kierownika sprawami bieżącymi
ośrodka zajmuje się upoważniony przez Kierownika pracownik.
§ 10
Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy.
R o z d z i a ł III
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA
§ 11
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych oraz przepisach wydanych na jej
podstawie.
§ 12
Ośrodek dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi
z budżetu państwa na zadania zlecone i środkami samorządowymi na realizację zadań własnych.
§ 13
Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 14
Wynagrodzenie pracowników ośrodka regulują odrębne
przepisy.
R o z d z i a ł IV
KONTROLA OŚRODKA
§ 15
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Prawo kontroli ośrodka służy organom kontroli zawodowej, przedstawicielom Rady Miejskiej, Burmistrzowi,
bądź zlecenie jej upoważnionej osobie.
§ 16
Osoba przeprowadzająca kontrolę winna przedstawić
pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
obejmujące między innymi zakres prowadzonej kontroli.
§ 17
Z wynikami kontroli winien być zapoznany Kierownik
Ośrodka.
Rozdział V

Poz. 2787

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Jelcza-Laskowic.
§ 20
Traci moc uchwała nr XXXI/186/ 96 Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach z dnia 20 grudnia 1996 r.
w sprawie reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 21
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
Ze swej działalności Kierownik Ośrodka składa roczne
sprawozdanie Radzie Miejskiej Jelcza-Laskowic.
§ 19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIAN ORZECHOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia
3 czerwca 2005 r. (poz. 2787)
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2788
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

Poz. 2787
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z dnia 27 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i 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) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
1. Uchwala się regulamin przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponagimnazjalnych dla młodzieży, dla
których miasto Legnica jest organem prowadzącym
lub dotującym.
2. Stypendia w ramach Działania 2. 2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
zawartego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym
Rozwoju Regionalnego, przyznawane są w celu podniesienia dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym w szkołach kończących się egzaminem
maturalnym dla uczniów pochodzących z obszarów
wiejskich, którzy z powodów materialnych natrafili na
bariery utrudniające naukę.
3. W celu wyrównania szans edukacyjnych uczniom
z terenów wiejskich przyznawane będą stypendia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa na zasadach, warunkach i w trybie określonym w niniejszym
regulaminie.
§2
Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przyznawania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 2. 2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia Programu
ZPORR oraz Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2.
przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Rozdział 2
Zakres i formy pomocy
§3
1. Stypendia będą przekazywane na cele szczegółowo
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie
częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych
przez niego oryginałów imiennych faktur lub innych
dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.
2. Stypendia mogą być przeznaczone wyłącznie na niżej
wymienione formy pomocy, tj. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
2) posiłków w stołówce prowadzonej przez szkołę, internat lub innej placówce zbiorowego żywienia,
3) zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
4) związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania
i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
5) zakupu stroju sportowego i innych wymaganych
obligatoryjnie przez Szkołę na podstawie statutu
lub innych dokumentów wewnątrzszkolnych.
3. Decyzję o wyborze świadczeń, zgodnych z formami
pomocy wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu,
podejmują stypendyści.
Rozdział 3
Zasady i warunki przyznawania stypendiów
§4
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych, kończących się maturą,
z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
2) posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miejscowości do 5 tys. mieszkańców albo w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, o ile w tej miejscowości nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w której dochód w przeliczeniu
na jedną osobę uprawnia do uzyskania świadczeń
rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr
64, poz. 593 i Nr 192, poz.1963).
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria
określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów
do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria:
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,
2) są uczniami klas pierwszych.
3. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria
określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów
do rozdysponowania tworzy się listę rezerwową stypendystów.
4. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od
września do czerwca danego roku szkolnego.
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Rozdział 4
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
§5
1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie
stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) dołączenie do wniosku:
a) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej
ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr
2 do niniejszej uchwały, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami
o dochodach za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia przez ucznia wniosku o przyznanie stypendium,
b) kserokopii stosownych zapisów w dowodzie
osobistym ucznia lub rodziców albo zaświadczenia potwierdzającego miejsce stałego zameldowania.
2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1
pkt 2 składa się w macierzystej szkole ucznia w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega rejestracji
zgodnie z datą wpływu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez
rozpatrzenia w przypadku, gdy:
1) złożony został po ustalonym terminie – o czym decyduje data wpływu w szkole,
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1
pkt 2, są nieprawidłowo wypełnione.
5. Szkoła, o której mowa w ust. 2, upoważniona jest do:
1) rekrutacji stypendystów,
2) podpisywania umowy o przekazywaniu stypendium
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
3) przekazywania stypendiów,
4) rozliczania otrzymanych środków finansowych,
5) przechowywania oryginalnej dokumentacji związanej z projektem,
6) prowadzenia ankiet ewaluacyjnych oraz monitorowania losów stypendystów.
§6
1. Prezydent Miasta przyznaje stypendia, określa indywidualnie ich wysokość i tworzy listę rezerwową stypendystów.
2. Lista uczniów zakwalifikowanych do stypendium przekazana będzie do szkół nie później niż w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu składania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2.
Rozdział 5
Wypłata stypendium
§7
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1. Maksymalna kwota stypendium nie może przekroczyć
kwoty określonej w dokumentach, o których mowa w
§ 2.
2. Stypendium wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach.
3. Warunkiem wypłaty stypendium jest udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnie z § 3 ust. 2.
4. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła, do której uczeń
uczęszcza na podstawie listy, o której mowa w § 6
ust. 2.
§8
1 Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:
1) powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn
zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę,
2) przerwał naukę w szkole,
3) został skreślony z listy uczniów,
4) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 ust. 1.
2. Stypendysta w terminie 7 dni zawiadamia szkołę
o niespełnianiu warunków przyznania stypendium.
3. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie
wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat
stypendium na konto wskazane przez szkołę.
§9
Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania informacji dotyczących rezultatów udzielonej pomocy stypendialnej poprzez wypełnianie ankiet ewaluacyjnych.
§ 10
Wypłaty stypendiów uzależnione są od przyznania środków z funduszy określonych w § 1 ust. 3.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 11
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia
17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 236, poz. 3630, z
2005 r. Nr 8, poz. 232).
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Legnicy.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
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CZESŁAW KOZAK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 2005 r. (poz. 2788)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 2005 r. (poz. 2788)
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 2005 r. (poz. 2788)
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2789
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych
z gminnego zasobu nieruchomości
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 34 ust. 1
pkt 3, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje:
§1
Uchwała reguluje zasady sprzedaży budynków i lokali
mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości, przyznawanie bonifikat oraz wysokość oprocentowania przy
sprzedaży na raty.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. gminnym zasobie nieruchomości – należy przez to
rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie
wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego gminy.
2. lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć
samodzielny lokal mieszkalny, mogący stanowić odrębny przedmiot własności.
3. cenie – należy przez to rozumieć cenę lokalu,
o której mowa w art. 67 ust. 1a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
§3
1. Przeznacza się do sprzedaży budynki i lokale mieszkalne należące do gminnego zasobu nieruchomości.
2. Pierwszeństwo w nabyciu budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy bez względu na datę
zawarcia umowy najmu, a najem został nawiązany na
czas nieokreślony.
3. Wolne budynki i wolne lokale mieszkalne będą zbywane w drodze przetargu.
4. Do wartości budynku lub lokalu osiągniętej w przetargu dodaje się koszty przygotowania tej nieruchomości
do sprzedaży.
§4
1. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne w:
a) budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
b) w budynkach, w których przewidziana jest zmiana
dotychczasowego przeznaczenia,
c) uznane za socjalne.
2. Nie podlegają sprzedaży lokale lub budynki mieszkalne na rzecz najemców zalegających z czynszem.
§5

Cenę sprzedaży budynku lub lokalu mieszkalnego ustala
się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona
przez rzeczoznawcę majątkowego.
§6
Sprzedaż budynków lub lokali mieszkalnych następuje
łącznie z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z
budynku lub lokalu albo z przeniesieniem prawa własności tego gruntu.
§7
1. W przypadku jednorazowej zapłaty całości ceny lokalu mieszkalnego lub budynku, nabywcom przysługują
niżej wymienione bonifikaty:
a) 50% bonifikata – w budynkach jednorodzinnych,
b) 90% bonifikata – w budynkach wielomieszkaniowych,
c) 50% bonifikata – w budynku, w którym sprzedawany będzie ostatni lokal mieszkalny na rzecz najemcy zajmującego go na czas wykonywania zawodu.
2. Wyżej określone bonifikaty będą dotyczyły również
sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości
gruntowej związanej z budynkiem lub lokalem mieszkalnym oraz pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie
wieczyste
procentowego
udziału
w nieruchomości gruntowej związanej z budynkiem
lub lokalem mieszkalnym.
§8
1. W przypadku rozłożenia zapłaty na raty, nabywcom
lokali w budynkach wielomieszkaniowych przysługuje
bonifikata w wysokości 85%.
Bonifikata dotyczy również sprzedaży udziału
w prawie własności nieruchomości gruntowej związanej z lokalem mieszkalnym oraz pierwszej opłaty
z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste procentowego udziału w nieruchomości gruntowej związanej z
lokalem mieszkalnym.
2. Cena nieruchomości może być rozłożona na raty na
czas określony w umowie, nie dłuższy jednak niż 10
lat. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem
podlegają zapłacie w terminach ustalonych w umowie.
3. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
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równej stopie kredytu lombardowego Narodowego
Banku Polskiego.
§9
1) Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych prowadzona będzie w następującym trybie:
1. skierowanie zawiadomienia do najemcy o możliwości skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu;
2. złożenie wniosku o nabycie w czasie określonym w
zawiadomieniu i wyrażenie zgody na cenę ustaloną w sposób określony przepisami ustawy;
3. wpłata przedpłaty na przygotowanie nieruchomości
do sprzedaży w wysokości 400,00 zł;
4. wycena przez rzeczoznawcę majątkowego;
5. zawarcie umowy w formie aktu notarialnego;
2) Uiszczona przedpłata zaliczana jest na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
3) Przedpłata ulega przepadkowi, jeżeli z winy najemcy
nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lokalu lub
budynku mieszkalnego.
4) Nabywca lokalu lub budynku mieszkalnego ponosi
wszystkie koszty związane z przygotowaniem
i przeniesieniem własności nieruchomości.
§ 10

Poz. 2789

2. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXV/316/2001 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. w
sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków i lokali
mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości –
XXXVII/323/02 z dnia 19 lutego 2002 r.
3. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXV/316/2001 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. w
sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków i lokali
mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości – nr
VI/40/03 z dnia 20 marca 2003 r.
4. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXV/316/2001 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. w
sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków i lokali
mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości – nr
IX/62/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
5. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXV/316/2001 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. w
sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków i lokali
mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości – nr
XII/85/03 z dnia 29 października 2003 r.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy w Pieńsku.
§ 11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku:
1. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków
i lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości – nr XXXV/316/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dłużyna Górna
w Mieście i Gminie Pieńsk
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział I

Zadania

Postanowienia ogólne

§4

§1

Do zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu
zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa
wobec organów gminy;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;
4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, ulic i mostów;
b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków
komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej
i gazowej;
c) przystanków autobusowych;
d) obiektów zabytkowych i sakralnych;
e) obiektów obsługi ruchu turystycznego;
5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw
dotyczących:
a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa;
b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;
d) konsultacji społecznych w sprawach należących do
zakresu działania Rady;
e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania
konkretnych form pomocy społecznej;
f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności
publicznej w sposób odpowiadający potrzebom
mieszkańców sołectwa;
6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia
komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy
7) realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie
określonym w statucie gminy;
8) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie wskazanym w statucie
gminy oraz odrębnych uchwałach Rady;
9) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;
10) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności
w sprawach dotyczących:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planów zago-

Rada Miejska w Pieńsku uchwala Statut Sołectwa Dłużyna Górna.
§2
1. Sołectwo Dłużyna Górna jest jednostką pomocniczą
Gminy Pieńsk.
2. Sołectwo Dłużyna Górna obejmuje obszar wsi Dłużyna Górna.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Dłużyna
Górna.
R o z d z i a ł II
Organizacja i zakres działania
§3
1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Dłużyna Górna, zwanego dalej „sołectwem”,
w tym:
1) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
2) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę
Pieńsk;
2) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo
Dłużyna Górna;
3) statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut
Miasta i Gminy Pieńsk;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Pieńsku;
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i Gminy Pieńsk;
6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Dłużyna Górna;
7) sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Dłużyna Górna;
8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę
Sołecką Sołectwa Dłużyna Górna;
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
R o z d z i a ł III
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spodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa;
b) zmian statutu sołectwa;
c) przepisów porządkowych;
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania
nazw miejscowości.
§5
Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu
konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw
społecznych i gospodarczych;
5) współpracę w organizacji spotkań radnych gminy
i Burmistrza z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
R o z d z i a ł IV
Organy sołectwa i ich kompetencje
§6
Organy sołectwa określone zostały w art. 36 ustawy.
§7
Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie sołtysa, członków rady sołeckiej
oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
2) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;
3) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych
przedstawianych organom gminy;
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek
sołtysa, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania
wiejskiego.

Poz. 2790

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4,
termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż
na 14 dzień od daty złożenia wniosku.
§ 10
1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.
2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje uprawnienia i obowiązki przewodniczącego rady sołeckiej w
zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na
czas określony.
3. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii
rady sołeckiej.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego,
zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych
członków zebrania wiejskiego. W innym wypadku, o
zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad na wniosek
zgłoszony zgodnie z ust. 4, decyduje sołtys.
§ 11
Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do:
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;
2) głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i
wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.
§ 12

1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy
sołectwa posiadający prawo do głosowania.
2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu
wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców,
sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do
organów gminy bieżącej kadencji.
3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim
odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu
zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut
sołectwa lub przepisy ustaw stanowią inaczej.
2. Głosu w dyskusji udziela sołtys. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut. Ogólny czas
wystąpień nie powinien przekroczyć 60 minut.
3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany przez wskazaną przez sołtysa osobę z pośród
członków rady sołeckiej. Protokołowanie wypowiedzi
niemających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie sołtysa.
W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie
adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu.
Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys.

§9

§ 13

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala
i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej w
7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.

Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;
3) zwoływanie zebrania wiejskiego;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków
losowych
i
klęsk
żywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń
Burmistrza;

§8
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6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy;
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu
wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku
następnego po roku, którego dotyczył plan;
9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej;
10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu
administracji publicznej;
12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;
13) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
15) organizowanie spotkań radnych gminy i Burmistrza z
mieszkańcami sołectwa;
16) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
17) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
§ 14
1. Rada sołecka składa się z 3 do 7 osób.
2. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.
3. Sołtys wyznacza swojego zastępcę spośród członków
rady sołeckiej.
4. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) opiniowanie porządku obrad zebrania wiejskiego;
3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji
zadań gminy;
5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 15
1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej informuje sołtys
nie później niż na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Na zaproszenie sołtysa, w posiedzeniach rady
sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.
Rozdział V
Zarządzanie mieniem
§ 16
1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym
sołectwu, korzysta z tego mienia i rozporządza do-
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chodami z tego źródła, na zasadach określonych
przez zebranie wiejskie.
2. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie, niezbędne do realizacji zadań dotyczących:
1) utrzymywania i eksploatacji budynków administrowanych przez sołtysa;
2) utrzymywania czystości na obszarze sołectwa.
3. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym
mowa w ust. 1, odrębną uchwałą;
4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków
wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi
inaczej.
§ 17
1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy, za zgodą mieszkańców sołectwa i na zasadach określonych uchwałą zebrania wiejskiego.
2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w
art. 48 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, sołtys zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w 14 dniu od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.
§ 18
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy – na podstawie planu finansowego,
uchwalonego przez zebranie wiejskie.
2. Sołectwo uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu gminy, określając cele i wysokość środków na
realizację swych zadań – zgodnie z uchwałą rady
gminy w sprawie uchwalania budżetu gminy.
3. W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań przez sołectwo, sołtys
w terminie do 15 października roku poprzedzającego
rok budżetowy przedkłada Burmistrzowi projekt planu
finansowego. Burmistrz może dokonać korekty planu
w zakresie zgodności wysokości planowanych kwot
wynikającymi z budżetu gminy jak również zasadami
dyscypliny finansów publicznych.
§ 19
1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia
Burmistrz.
2. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych
zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w
rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono
środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.
R o z d z i a ł VI
Kontrola
§ 20
1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.
§ 21
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1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada .
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę.

w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O przyczynach powodujących wyłączenie, członek
organów wymienionych w § 21 niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady.
4. O wyłączeniu postanawia Rada uchwałą.

§ 22

Komisje, o których mowa w § 21 ust. 2, na zlecenie Rady, wydają opinie o działaniach organów sołectwa.

1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 21 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa,
w tym
ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 24

§ 28

1. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja).
2. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa (lustracja).
3. Wizytacja działalności organów sołectwa dokonywana
jest na zlecenie Rady, jednak nie rzadziej niż jeden
raz na cztery lata.
4. Lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez
organy sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady.
5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wyłączają przepisów o ochronie informacji niejawnych.

1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przy
uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa
w § 20 ust. 1, chyba że Rada zleci sporządzenie oceny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych
kryteriów.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć
organów sołectwa.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiana jest
Radzie w terminie określonym przez Radę.

Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych
sołectwu środków finansowych Rada zleca komisji rewizyjnej.
§ 23

§ 27

§ 25
1. Członkowie organów wymienionych w § 21, w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;
2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych
z działalnością organów sołectwa;
3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) obserwacji przebiegu określonych czynności;
5) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych
w urzędzie Miasta i Gminy i gminnych jednostkach
organizacyjnych.
§ 26
1. Członek organów wymienionych w § 21 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub
obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają
także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki
lub kurateli.
2. Członek organów wymienionych w § 21 może być
wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu,

R o z d z i a ł VII
Nadzór
§ 29
1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności
z prawem.
§ 30
Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa,
niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 31
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia ich
podjęcia.
2. Sołtys przedkłada Radzie, na zasadach określonych w
ust. 1, akty wydawane przez sołtysa.
§ 32
1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej w całości lub w części
orzeka Rada uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia przedłożenia uchwały zebrania wiejskiego,
w trybie określonym w § 31.
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2. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej, na okres
nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich przedłożenia, w trybie określonym w § 31, jeżeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada
gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania
wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z
naruszeniem prawa.
4. Projekty uchwał Rady, o których mowa w ust. 1–3,
sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa
w § 31, termin do stwierdzenia nieważności uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej biegnie
od daty przedłożenia Radzie, na jej żądanie, uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z
zakresu administracji publicznej po upływie jednego
roku od dnia ich podjęcia.
§ 33
Przepisu § 30 nie stosuje się do spraw majątkowych oraz
do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez sołtysa. Kontrolę
instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
§ 34
W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego
naruszenia przez sołtysa przepisów prawa powszechnie
obowiązującego Rada może w drodze uchwały odwołać
sołtysa. W przypadku odwołania sołtysa Rada wyznacza
osobę, która do czasu wyboru sołtysa pełni jego funkcję.
§ 35
Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady zapewnia sołtysowi dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością organów sołectwa,
niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organów sołectwa.
R o z d z i a ł VIII
Zasady wyboru i odwoływania członków
organów sołectwa
§ 36
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 37
1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców.
Spis sporządza się w urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.).
W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu
w urzędzie Miasta i Gminy.
Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o
miejscu i czasie jego udostępniania.
Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów
przewodniczącemu komisji wyborczej.
§ 38

1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób
posiadających prawo wybierania sołtysa i członków
rady sołeckiej. O ile na zebraniu wiejskim zwołanym
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyskano wymaganej liczby głosów, Burmistrz, zwołuje
po upływie 15 minut zebranie wiejskie w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
2. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek
minimalnej liczby oddanych głosów nie obowiązuje.
§ 39
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków
wybranych spośród obecnych na zebraniu osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady
sołeckiej.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca
na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem
w stosunku przysposobienia.
4. Wybór członków komisji przeprowadza Burmistrz.
5. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym
komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów. W razie równej liczby głosów należy
przeprowadzić powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy zdobyli równą ilość głosów.
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§ 40
1. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
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nych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
Przed ponownym podjęciem głosowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
14. W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa
i członków rady sołeckiej jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
15. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie
porządku i spokoju w czasie głosowania.
16. Burmistrz gminy zapewnia środki niezbędne dla
utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.
§ 42

§ 41
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają
się na zebraniu wiejskim. Ustnego zgłoszenia kandydatów dokonują do protokołu zebrania uprawnieni
uczestnicy.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk
kandydatów przewodniczący komisji zgłasza zebraniu
wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu
jawnym.
4. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Burmistrza oraz ustala
liczbę otrzymanych kart do głosowania.
5. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
6. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
7. Uczestnik zebrania niewpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, iż stale
mieszka na terenie sołectwa.
8. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
9. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza z wpisanymi nazwiskami kandydatów.
10. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku
X przy nazwisku kandydata, na którego chce oddać
się swój głos.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca się do urny.
12. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, komisja może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia
następnego.
Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast
podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.
13. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje
urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie
przewodniczącemu komisji. W miarę możliwości
komisja ustala również liczbę kart niewykorzysta-

1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów ta sama komisja
skrutacyjna przeprowadza dodatkowe tajne głosowanie spośród dwóch kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
§ 43
1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu;
3) śmierci.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie
wiejskie.
§ 44
W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka
rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
§ 45
1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez
zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo
wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku;
2) Burmistrza;
3) Komisji rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie
stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
§ 46
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1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka
rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych
zwołuje Burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę
zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady
sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które
zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych
upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub
członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 39 ust. 1.
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Zmiany statutu mogą nastąpić przy zachowaniu trybu
przewidzianego dla jego uchwalenia.
§ 49
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pieńsk.
§ 50
Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Pieńsku
nr XVII/153/96 załącznik nr 7 z dnia 21 marca 1996 r. w
sprawie uchwalenia statutów Rad Sołeckich Gminy
Pieńsk.
§ 51
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 47
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

R o z d z i a ł IX

MAREK MARENDZIAK

Postanowienia końcowe
§ 48

2791
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielawa Dolna
w Mieście i Gminie Pieńsk
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Rada Miejska w Pieńsku uchwala Statut Sołectwa Bielawa Dolna.
§2
1. Sołectwo Bielawa Dolna jest jednostką pomocniczą
Gminy Pieńsk.
2. Sołectwo Bielawa Dolna obejmuje obszar wsi Bielawa
Dolna.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Bielawa
Dolna.
R o z d z i a ł II
Organizacja i zakres działania
§3
1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Bielawa Dolna, zwanego dalej „sołectwem”,
w tym:
1) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
2) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę
Pieńsk;
2) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo
Bielawa Dolna;
3) statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut
Miasta i Gminy Pieńsk;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Pieńsku;
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i Gminy Pieńsk;
6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Bielawa Dolna;
7) sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Bielawa Dolna;
8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę
Sołecką Sołectwa Bielawa Dolna;
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
R o z d z i a ł III
Zadania
§4
Do zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu
zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa
wobec organów gminy;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;
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4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, ulic i mostów;
b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków
komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej
i gazowej;
c) przystanków autobusowych;
d) obiektów zabytkowych i sakralnych;
e) obiektów obsługi ruchu turystycznego;
5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw
dotyczących:
a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa;
b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;
d) konsultacji społecznych w sprawach należących do
zakresu działania Rady;
e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania
konkretnych form pomocy społecznej;
f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności
publicznej w sposób odpowiadający potrzebom
mieszkańców sołectwa;
6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia
komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy
7) realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie
określonym w statucie gminy;
8) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie wskazanym w statucie
gminy oraz odrębnych uchwałach Rady;
9) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;
10) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności
w sprawach dotyczących:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa;
b) zmian statutu sołectwa;
c) przepisów porządkowych;
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania
nazw miejscowości.
§5
Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu
konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw
społecznych i gospodarczych;
5) współpracę w organizacji spotkań radnych gminy
i Burmistrza z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
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R o z d z i a ł IV

§ 11

Organy sołectwa i ich kompetencje

Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do:
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;
2) głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i
wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.

§6
Organy sołectwa określone zostały w art. 36 ustawy.
§7
Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie sołtysa, członków rady sołeckiej
oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
2) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;
3) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych
przedstawianych organom gminy;
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek
sołtysa, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania
wiejskiego.
§8
1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy
sołectwa posiadający prawo do głosowania.
2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu
wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców,
sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do
organów gminy bieżącej kadencji.
3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim
odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu
zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.
§9
1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala
i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej w
7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4,
termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż
na 14 dzień od daty złożenia wniosku.
§ 10
1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.
2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje uprawnienia i obowiązki przewodniczącego rady sołeckiej w
zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na
czas określony.
3. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii
rady sołeckiej.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego,
zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych
członków zebrania wiejskiego. W innym wypadku, o
zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad na wniosek
zgłoszony zgodnie z ust. 4, decyduje sołtys.

§ 12
1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut
sołectwa lub przepisy ustaw stanowi inaczej.
2. Głosu w dyskusji udziela sołtys. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut. Ogólny czas
wystąpień nie powinien przekroczyć 60 minut.
3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany przez wskazaną przez sołtysa osobę z pośród
członków rady sołeckiej. Protokołowanie wypowiedzi
niemających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie sołtysa.
W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie
adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu.
Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys.
§ 13
Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;
3) zwoływanie zebrania wiejskiego;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków
losowych
i
klęsk
żywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń
Burmistrza;
6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy;
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu
wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku
następnego po roku, którego dotyczył plan;
9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej;
10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu
administracji publicznej;
12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;
13) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
15) organizowanie spotkań radnych gminy i Burmistrza z
mieszkańcami sołectwa;
16) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
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17) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
§ 14
1. Rada sołecka składa się z 3 do 7 osób.
2. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.
3. Sołtys wyznacza swojego zastępcę spośród członków
rady sołeckiej.
4. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) opiniowanie porządku obrad zebrania wiejskiego;
3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji
zadań gminy;
5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 15
1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej informuje sołtys
nie później niż na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Na zaproszenie sołtysa, w posiedzeniach rady
sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.
Rozdział V
Zarządzanie mieniem
§ 16
1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym
sołectwu, korzysta z tego mienia i rozporządza dochodami z tego źródła, na zasadach określonych
przez zebranie wiejskie.
2. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie, niezbędne do realizacji zadań dotyczących:
1) utrzymywania i eksploatacji budynków administrowanych przez sołtysa;
2) utrzymywania czystości na obszarze sołectwa.
3. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym
mowa w ust. 1, odrębną uchwałą;
4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków
wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi
inaczej.

Poz. 2791

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy – na podstawie planu finansowego,
uchwalonego przez zebranie wiejskie.
2. Sołectwo uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu gminy, określając cele i wysokość środków na
realizację swych zadań – zgodnie z uchwałą rady
gminy w sprawie uchwalania budżetu gminy.
3. W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań przez sołectwo, sołtys
w terminie do 15 października roku poprzedzającego
rok budżetowy przedkłada Burmistrzowi projekt planu
finansowego. Burmistrz może dokonać korekty planu
w zakresie zgodności wysokości planowanych kwot
wynikającymi z budżetu gminy jak również zasadami
dyscypliny finansów publicznych.
§ 19
1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia
Burmistrz.
2. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych
zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w
rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono
środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.
R o z d z i a ł VI
Kontrola
§ 20
1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.
§ 21
1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada.
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę.
§ 22
Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych
sołectwu środków finansowych Rada zleca komisji rewizyjnej.

§ 17

§ 23

1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy, za zgodą mieszkańców sołectwa i na zasadach określonych uchwałą zebrania wiejskiego.
2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w
art. 48 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, sołtys zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w 14 dniu od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.

Komisje, o których mowa w § 21 ust. 2, na zlecenie Rady, wydają opinie o działaniach organów sołectwa.

§ 18

§ 24
1. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja).
2. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa (lustracja).
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3. Wizytacja działalności organów sołectwa dokonywana
jest na zlecenie Rady, jednak nie rzadziej niż jeden
raz na cztery lata.
4. Lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez
organy sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady.
5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wyłączają przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§ 25
1. Członkowie organów wymienionych w § 21, w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;
2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych
z działalnością organów sołectwa;
3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) obserwacji przebiegu określonych czynności;
5) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych
w urzędzie Miasta i Gminy i gminnych jednostkach
organizacyjnych.
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ny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych
kryteriów.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć
organów sołectwa.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiana jest
Radzie w terminie określonym przez Radę.
R o z d z i a ł VII
Nadzór
§ 29
1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności
z prawem.
§ 30
Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa,
niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

§ 26

§ 31

1. Członek organów wymienionych w § 21 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub
obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają
także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki
lub kurateli.
2. Członek organów wymienionych w § 21 może być
wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu,
w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O przyczynach powodujących wyłączenie, członek
organów wymienionych w § 21 niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady.
4. O wyłączeniu postanawia Rada uchwałą.

1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia ich
podjęcia.
2. Sołtys przedkłada Radzie, na zasadach określonych w
ust. 1, akty wydawane przez sołtysa.
§ 32

§ 27
1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 21 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa,
w tym
ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
§ 28
1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przy
uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa
w § 20 ust. 1, chyba że Rada zleci sporządzenie oce-

1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej w całości lub w części
orzeka Rada uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia przedłożenia uchwały zebrania wiejskiego,
w trybie określonym w § 31.
2. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej, na okres
nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich przedłożenia, w trybie określonym w § 31, jeżeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada
gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania
wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z
naruszeniem prawa.
4. Projekty uchwał Rady, o których mowa w ust. 1–3,
sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa
w § 31, termin do stwierdzenia nieważności uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej biegnie
od daty przedłożenia Radzie, na jej żądanie, uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej.
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6. Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z
zakresu administracji publicznej po upływie jednego
roku od dnia ich podjęcia.
§ 33
Przepisu § 30 nie stosuje się do spraw majątkowych oraz
do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez sołtysa. Kontrolę
instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
§ 34
W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego
naruszenia przez sołtysa przepisów prawa powszechnie
obowiązującego Rada może w drodze uchwały odwołać
sołtysa. W przypadku odwołania sołtysa Rada wyznacza
osobę, która do czasu wyboru sołtysa pełni jego funkcję.
§ 35
Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady zapewnia sołtysowi dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością organów sołectwa,
niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organów sołectwa.
R o z d z i a ł VIII
Zasady wyboru i odwoływania członków
organów sołectwa
§ 36
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 37
1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców.
4. Spis sporządza się w urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.).
5. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
6. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu
w urzędzie Miasta i Gminy.
7. Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o
miejscu i czasie jego udostępniania.
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8. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
9. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
10. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów
przewodniczącemu komisji wyborczej.
§ 38
1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób
posiadających prawo wybierania sołtysa i członków
rady sołeckiej. O ile na zebraniu wiejskim zwołanym
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyskano wymaganej liczby głosów, Burmistrz, zwołuje
po upływie 15 minut zebranie wiejskie w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
2. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek
minimalnej liczby oddanych głosów nie obowiązuje.
§ 39
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków
wybranych spośród obecnych na zebraniu osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady
sołeckiej.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca
na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem
w stosunku przysposobienia.
4. Wybór członków komisji przeprowadza Burmistrz.
5. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym
komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów. W razie równej liczby głosów należy
przeprowadzić powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy zdobyli równą ilość głosów.
§ 40
1. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 41
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają
się na zebraniu wiejskim. Ustnego zgłoszenia kandydatów dokonują do protokołu zebrania uprawnieni
uczestnicy.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
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ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk
kandydatów przewodniczący komisji zgłasza zebraniu
wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu
jawnym.
4. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Burmistrza oraz ustala
liczbę otrzymanych kart do głosowania.
5. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
6. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
7. Uczestnik zebrania niewpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, iż stale
mieszka na terenie sołectwa.
8. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
9. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza z wpisanymi nazwiskami kandydatów.
10. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku
X przy nazwisku kandydata, na którego chce oddać
się swój głos.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca się do urny.
12. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, komisja może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia
następnego.
Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast
podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.
13. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje
urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie
przewodniczącemu komisji. W miarę możliwości
komisja ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
Przed ponownym podjęciem głosowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
14. W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa
i członków rady sołeckiej jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
15. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie
porządku i spokoju w czasie głosowania.
16. Burmistrz gminy zapewnia środki niezbędne dla
utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.
§ 42
1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów ta sama komisja
skrutacyjna przeprowadza dodatkowe tajne głosowanie spośród dwóch kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów.
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3. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
§ 43
1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu;
3) śmierci.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie
wiejskie.
§ 44
W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka
rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
§ 45
1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez
zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo
wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku;
2) Burmistrza;
3) Komisji rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie
stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
§ 46
1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka
rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych
zwołuje Burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę
zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady
sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które
zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych
upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub
członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 39 ust. 1.
§ 47
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
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R o z d z i a ł IX
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sprawie uchwalenia statutów Rad Sołeckich Gminy
Pieńsk.

Postanowienia końcowe

§ 51

§ 48
Zmiany statutu mogą nastąpić przy zachowaniu trybu
przewidzianego dla jego uchwalenia.

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

§ 49
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pieńsk.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§ 50
MAREK MARENDZIAK

Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Pieńsku
nr XVII/153/96 załącznik nr 2 z dnia 21 marca 1996 r. w

2792
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielawa Górna-Strzelno
w Mieście i Gminie Pieńsk
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Rada Miejska w Pieńsku uchwala Statut Sołectwa Bielawa Górna-Strzelno.
§2

1. Sołectwo Bielawa Górna-Strzelno jest jednostką pomocniczą Gminy Pieńsk.
2. Sołectwo Bielawa Górna-Strzelno obejmuje obszar
wsi Bielawa Górna-Strzelno.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Bielawa
Górna.
R o z d z i a ł II
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Organizacja i zakres działania
§3
1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Bielawa Górna-Strzelno, zwanego dalej „sołectwem”, w tym:
1) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
2) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę
Pieńsk;
2) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo
Bielawa Górna-Strzelno;
3) statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut
Miasta i Gminy Pieńsk;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Pieńsku;
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i Gminy Pieńsk;
6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Bielawa Górna-Strzelno;
7) sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Bielawa Górna-Strzelno;
8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę
Sołecką Sołectwa Bielawa Górna-Strzelno;
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
R o z d z i a ł III
Zadania
§4
Do zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu
zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa
wobec organów gminy;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;
4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, ulic i mostów;
b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków
komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej
i gazowej;
c) przystanków autobusowych;
d) obiektów zabytkowych i sakralnych;
e) obiektów obsługi ruchu turystycznego;
5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw
dotyczących:
a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa;
b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;
d) konsultacji społecznych w sprawach należących do
zakresu działania Rady;
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e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania
konkretnych form pomocy społecznej;
f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności
publicznej w sposób odpowiadający potrzebom
mieszkańców sołectwa;
6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia
komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy
7) realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie
określonym w statucie gminy;
8) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie wskazanym w statucie
gminy oraz odrębnych uchwałach Rady;
9) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;
10) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności
w sprawach dotyczących:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa;
b) zmian statutu sołectwa;
c) przepisów porządkowych;
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania
nazw miejscowości.
§5
Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu
konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw
społecznych i gospodarczych;
5) współpracę w organizacji spotkań radnych gminy
i Burmistrza z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
R o z d z i a ł IV
Organy sołectwa i ich kompetencje
§6
Organy sołectwa określone zostały w art. 36 ustawy.
§7
Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie sołtysa, członków rady sołeckiej
oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
2) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;
3) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych
przedstawianych organom gminy;
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek
sołtysa, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania
wiejskiego.
§8
1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy
sołectwa posiadający prawo do głosowania.
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2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu
wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców,
sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do
organów gminy bieżącej kadencji.
3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim
odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu
zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

członków rady sołeckiej. Protokołowanie wypowiedzi
niemających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie sołtysa.
W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie
adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu.
Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys.

§9

Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;
3) zwoływanie zebrania wiejskiego;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków
losowych
i
klęsk
żywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń
Burmistrza;
6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy;
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu
wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku
następnego po roku, którego dotyczył plan;
9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej;
10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu
administracji publicznej;
12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;
13) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
15) organizowanie spotkań radnych gminy i Burmistrza z
mieszkańcami sołectwa;
16) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
17) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala
i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej w
7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4,
termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż
na 14 dzień od daty złożenia wniosku.
§ 10
1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.
2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje uprawnienia i obowiązki przewodniczącego rady sołeckiej w
zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na
czas określony.
3. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii
rady sołeckiej.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego,
zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych
członków zebrania wiejskiego. W innym wypadku, o
zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad na wniosek
zgłoszony zgodnie z ust. 4, decyduje sołtys.
§ 11
Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do:
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;
2) głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i
wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.
§ 12
1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut
sołectwa lub przepisy ustaw stanowi inaczej.
2. Głosu w dyskusji udziela sołtys. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut. Ogólny czas
wystąpień nie powinien przekroczyć 60 minut.
3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany przez wskazaną przez sołtysa osobę z pośród

§ 13

§ 14
1. Rada sołecka składa się z 3 do 7 osób.
2. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.
3. Sołtys wyznacza swojego zastępcę spośród członków
rady sołeckiej.
4. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) opiniowanie porządku obrad zebrania wiejskiego;
3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji
zadań gminy;
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5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 15
1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej informuje sołtys
nie później niż na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Na zaproszenie sołtysa, w posiedzeniach rady
sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.
Rozdział V
Zarządzanie mieniem
§ 16
1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym
sołectwu, korzysta z tego mienia i rozporządza dochodami z tego źródła, na zasadach określonych
przez zebranie wiejskie.
2. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie, niezbędne do realizacji zadań dotyczących:
1) utrzymywania i eksploatacji budynków administrowanych przez sołtysa;
2) utrzymywania czystości na obszarze sołectwa.
3. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym
mowa w ust. 1, odrębną uchwałą;
4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków
wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi
inaczej.
§ 17

2. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych
zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w
rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono
środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.
R o z d z i a ł VI
Kontrola
§ 20
1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.
§ 21
1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada .
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę.
§ 22
Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych
sołectwu środków finansowych Rada zleca komisji rewizyjnej.
§ 23

1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy, za zgodą mieszkańców sołectwa i na zasadach określonych uchwałą zebrania wiejskiego.
2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w
art. 48 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, sołtys zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w 14 dniu od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.
§ 18
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy – na podstawie planu finansowego,
uchwalonego przez zebranie wiejskie.
2. Sołectwo uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu gminy, określając cele i wysokość środków na
realizację swych zadań – zgodnie z uchwałą rady
gminy w sprawie uchwalania budżetu gminy.
3. W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań przez sołectwo, sołtys
w terminie do 15 października roku poprzedzającego
rok budżetowy przedkłada Burmistrzowi projekt planu
finansowego. Burmistrz może dokonać korekty planu
w zakresie zgodności wysokości planowanych kwot
wynikającymi z budżetu gminy jak również zasadami
dyscypliny finansów publicznych.
§ 19
1. Obsługę finansowo-księgową
Burmistrz.
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sołectwa

zapewnia

Komisje, o których mowa w § 21 ust. 2, na zlecenie Rady, wydają opinie o działaniach organów sołectwa.
§ 24
1. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja).
2. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa (lustracja).
3. Wizytacja działalności organów sołectwa dokonywana
jest na zlecenie Rady, jednak nie rzadziej niż jeden
raz na cztery lata.
4. Lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez
organy sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady.
5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wyłączają przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§ 25
1. Członkowie organów wymienionych w § 21, w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;
2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych
z działalnością organów sołectwa;
3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
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4) obserwacji przebiegu określonych czynności;
5) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych
w urzędzie Miasta i Gminy i gminnych jednostkach
organizacyjnych.
§ 26
1. Członek organów wymienionych w § 21 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub
obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają
także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki
lub kurateli.
2. Członek organów wymienionych w § 21 może być
wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu,
w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O przyczynach powodujących wyłączenie, członek
organów wymienionych w § 21 niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady.
4. O wyłączeniu postanawia Rada uchwałą.
§ 27
1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 21 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa,
w tym
ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
§ 28
1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przy
uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa
w § 20 ust. 1, chyba że Rada zleci sporządzenie oceny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych
kryteriów.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć
organów sołectwa.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiana jest
Radzie w terminie określonym przez Radę.

Poz. 2792

Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa,
niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 31
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia ich
podjęcia.
2. Sołtys przedkłada Radzie, na zasadach określonych w
ust. 1, akty wydawane przez sołtysa.
§ 32
1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej w całości lub w części
orzeka Rada uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia przedłożenia uchwały zebrania wiejskiego,
w trybie określonym w § 31.
2. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej, na okres
nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich przedłożenia, w trybie określonym w § 31, jeżeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada
gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania
wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z
naruszeniem prawa.
4. Projekty uchwał Rady, o których mowa w ust. 1–3,
sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa
w § 31, termin do stwierdzenia nieważności uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej biegnie
od daty przedłożenia Radzie, na jej żądanie, uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z
zakresu administracji publicznej po upływie jednego
roku od dnia ich podjęcia.
§ 33

Nadzór

Przepisu § 30 nie stosuje się do spraw majątkowych oraz
do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez sołtysa. Kontrolę
instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.

§ 29

§ 34

1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności
z prawem.

W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego
naruszenia przez sołtysa przepisów prawa powszechnie
obowiązującego Rada może w drodze uchwały odwołać
sołtysa. W przypadku odwołania sołtysa Rada wyznacza
osobę, która do czasu wyboru sołtysa pełni jego funkcję.

R o z d z i a ł VII

§ 30
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§ 35
Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady zapewnia sołtysowi dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością organów sołectwa,
niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organów sołectwa.
R o z d z i a ł VIII
Zasady wyboru i odwoływania członków
organów sołectwa
§ 36
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 37
1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców.
4. Spis sporządza się w urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.).
5. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
6. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu
w urzędzie Miasta i Gminy.
7. Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o
miejscu i czasie jego udostępniania.
8. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
9. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
10. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów
przewodniczącemu komisji wyborczej.
§ 38
1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób
posiadających prawo wybierania sołtysa i członków
rady sołeckiej. O ile na zebraniu wiejskim zwołanym
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyskano wymaganej liczby głosów, Burmistrz, zwołuje
po upływie 15 minut zebranie wiejskie w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
2. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek
minimalnej liczby oddanych głosów nie obowiązuje.
§ 39
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1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków
wybranych spośród obecnych na zebraniu osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady
sołeckiej.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca
na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem
w stosunku przysposobienia.
4. Wybór członków komisji przeprowadza Burmistrz.
5. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym
komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów. W razie równej liczby głosów należy
przeprowadzić powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy zdobyli równą ilość głosów.
§ 40
1. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 41
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają
się na zebraniu wiejskim. Ustnego zgłoszenia kandydatów dokonują do protokołu zebrania uprawnieni
uczestnicy.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk
kandydatów przewodniczący komisji zgłasza zebraniu
wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu
jawnym.
4. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Burmistrza oraz ustala
liczbę otrzymanych kart do głosowania.
5. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
6. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
7. Uczestnik zebrania niewpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, iż stale
mieszka na terenie sołectwa.
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8. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
9. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza z wpisanymi nazwiskami kandydatów.
10. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku
X przy nazwisku kandydata, na którego chce oddać
się swój głos.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca się do urny.
12. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, komisja może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia
następnego.
Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast
podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.
13. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje
urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie
przewodniczącemu komisji. W miarę możliwości
komisja ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
Przed ponownym podjęciem głosowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
14. W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa
i członków rady sołeckiej jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
15. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie
porządku i spokoju w czasie głosowania.
16. Burmistrz gminy zapewnia środki niezbędne dla
utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.
§ 42
1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów ta sama komisja
skrutacyjna przeprowadza dodatkowe tajne głosowanie spośród dwóch kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
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Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
§ 45
1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez
zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo
wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku;
2) Burmistrza;
3) Komisji rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie
stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
§ 46
1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka
rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych
zwołuje Burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę
zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady
sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które
zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych
upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub
członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 39 ust. 1.
§ 47
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
R o z d z i a ł IX

§ 43

Postanowienia końcowe

1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu;
3) śmierci.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie
wiejskie.

§ 48

§ 44
W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka
rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.

Zmiany statutu mogą nastąpić przy zachowaniu trybu
przewidzianego dla jego uchwalenia.
§ 49
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pieńsk.
§ 50
Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Pieńsku
nr XVII/153/96 załącznik nr 6 z dnia 21 marca 1996 r. w
sprawie uchwalenia statutów Rad Sołeckich Gminy
Pieńsk.
§ 51
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK MARENDZIAK

2793
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dłużyna Dolna
w Mieście i Gminie Pieńsk
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział I

Organizacja i zakres działania

Postanowienia ogólne

§3

§1

1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Dłużyna Dolna, zwanego dalej „sołectwem”,
w tym:
1) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
2) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę
Pieńsk;
2) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo
Dłużyna Dolna;
3) statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut
Miasta i Gminy Pieńsk;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Pieńsku;

Rada Miejska w Pieńsku uchwala Statut Sołectwa Dłużyna Dolna.
§2
1. Sołectwo Dłużyna Dolna jest jednostką pomocniczą
Gminy Pieńsk.
2. Sołectwo Dłużyna Dolna obejmuje obszar wsi Dłużyna
Dolna.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Dłużyna
Dolna.
R o z d z i a ł II
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5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i Gminy Pieńsk;
6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Dłużyna Dolna;
7) sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Dłużyna Dolna;
8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę
Sołecką Sołectwa Dłużyna Dolna;
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
R o z d z i a ł III
Zadania
§4
Do zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu
zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa
wobec organów gminy;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;
4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, ulic i mostów;
b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków
komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej
i gazowej;
c) przystanków autobusowych;
d) obiektów zabytkowych i sakralnych;
e) obiektów obsługi ruchu turystycznego;
5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw
dotyczących:
a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa;
b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;
d) konsultacji społecznych w sprawach należących do
zakresu działania Rady;
e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania
konkretnych form pomocy społecznej;
f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności
publicznej w sposób odpowiadający potrzebom
mieszkańców sołectwa;
6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia
komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy
7) realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie
określonym w statucie gminy;
8) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie wskazanym w statucie
gminy oraz odrębnych uchwałach Rady;
9) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;
10) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności
w sprawach dotyczących:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planów zago-
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spodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa;
b) zmian statutu sołectwa;
c) przepisów porządkowych;
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania
nazw miejscowości.
§5

Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu
konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw
społecznych i gospodarczych;
5) współpracę w organizacji spotkań radnych gminy
i Burmistrza z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
R o z d z i a ł IV
Organy sołectwa i ich kompetencje
§6
Organy sołectwa określone zostały w art. 36 ustawy.
§7
Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie sołtysa, członków rady sołeckiej
oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
2) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;
3) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych
przedstawianych organom gminy;
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek
sołtysa, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania
wiejskiego.
§8
1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy
sołectwa posiadający prawo do głosowania.
2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu
wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców,
sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do
organów gminy bieżącej kadencji.
3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim
odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu
zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.
§9
1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala
i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej w
7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4,
termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż
na 14 dzień od daty złożenia wniosku.
§ 10
1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.
2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje uprawnienia i obowiązki przewodniczącego rady sołeckiej w
zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na
czas określony.
3. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii
rady sołeckiej.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego,
zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych
członków zebrania wiejskiego. W innym wypadku, o
zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad na wniosek
zgłoszony zgodnie z ust. 4, decyduje sołtys.
§ 11
Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do:
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;
2) głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i
wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.
§ 12
1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut
sołectwa lub przepisy ustaw stanowi inaczej.
2. Głosu w dyskusji udziela sołtys. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut. Ogólny czas
wystąpień nie powinien przekroczyć 60 minut.
3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany przez wskazaną przez sołtysa osobę z pośród
członków rady sołeckiej. Protokołowanie wypowiedzi
niemających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie sołtysa.
W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie
adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu.
Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys.
§ 13
Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;
3) zwoływanie zebrania wiejskiego;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków
losowych
i
klęsk
żywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń
Burmistrza;
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6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy;
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu
wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku
następnego po roku, którego dotyczył plan;
9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej;
10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu
administracji publicznej;
12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;
13) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
15) organizowanie spotkań radnych gminy i Burmistrza z
mieszkańcami sołectwa;
16) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
17) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
§ 14
1. Rada sołecka składa się z 3 do 7 osób.
2. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.
3. Sołtys wyznacza swojego zastępcę spośród członków
rady sołeckiej.
4. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) opiniowanie porządku obrad zebrania wiejskiego;
3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji
zadań gminy;
5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 15
1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej informuje sołtys
nie później niż na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Na zaproszenie sołtysa, w posiedzeniach rady
sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.
Rozdział V
Zarządzanie mieniem
§ 16
1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym
sołectwu, korzysta z tego mienia i rozporządza do-
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chodami z tego źródła, na zasadach określonych
przez zebranie wiejskie.
2. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie, niezbędne do realizacji zadań dotyczących:
1) utrzymywania i eksploatacji budynków administrowanych przez sołtysa;
2) utrzymywania czystości na obszarze sołectwa.
3. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym
mowa w ust. 1, odrębną uchwałą;
4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków
wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi
inaczej.

1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada .
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę.

§ 17

§ 23

1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy, za zgodą mieszkańców sołectwa i na zasadach określonych uchwałą zebrania wiejskiego.
2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w
art. 48 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, sołtys zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w 14 dniu od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.

Komisje, o których mowa w § 21 ust. 2, na zlecenie Rady, wydają opinie o działaniach organów sołectwa.

§ 18
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy – na podstawie planu finansowego,
uchwalonego przez zebranie wiejskie.
2. Sołectwo uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu gminy, określając cele i wysokość środków na
realizację swych zadań – zgodnie z uchwałą rady
gminy w sprawie uchwalania budżetu gminy.
3. W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań przez sołectwo, sołtys
w terminie do 15 października roku poprzedzającego
rok budżetowy przedkłada Burmistrzowi projekt planu
finansowego. Burmistrz może dokonać korekty planu
w zakresie zgodności wysokości planowanych kwot
wynikającymi z budżetu gminy jak również zasadami
dyscypliny finansów publicznych.
§ 19
1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia
Burmistrz.
2. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych
zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w
rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono
środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.
R o z d z i a ł VI
Kontrola
§ 20
1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.
§ 21

§ 22
Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych
sołectwu środków finansowych Rada zleca komisji rewizyjnej.

§ 24
1. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja).
2. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa (lustracja).
3. Wizytacja działalności organów sołectwa dokonywana
jest na zlecenie Rady, jednak nie rzadziej niż jeden
raz na cztery lata.
4. Lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez
organy sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady.
5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wyłączają przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§ 25
1. Członkowie organów wymienionych w § 21, w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;
2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych
z działalnością organów sołectwa;
3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) obserwacji przebiegu określonych czynności;
5) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych
w urzędzie Miasta i Gminy i gminnych jednostkach
organizacyjnych.
§ 26
1. Członek organów wymienionych w § 21 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub
obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają
także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki
lub kurateli.
2. Członek organów wymienionych w § 21 może być
wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu,
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w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O przyczynach powodujących wyłączenie, członek
organów wymienionych w § 21 niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady.
4. O wyłączeniu postanawia Rada uchwałą.
§ 27
1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 21 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa,
w tym
ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
§ 28
1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przy
uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa
w § 20 ust. 1, chyba że Rada zleci sporządzenie oceny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych
kryteriów.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć
organów sołectwa.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiana jest
Radzie w terminie określonym przez Radę.
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2. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej, na okres
nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich przedłożenia, w trybie określonym w § 31, jeżeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada
gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania
wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z
naruszeniem prawa.
4. Projekty uchwał Rady, o których mowa w ust. 1–3,
sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa
w § 31, termin do stwierdzenia nieważności uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej biegnie
od daty przedłożenia Radzie, na jej żądanie, uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z
zakresu administracji publicznej po upływie jednego
roku od dnia ich podjęcia.
§ 33

Nadzór

Przepisu § 30 nie stosuje się do spraw majątkowych oraz
do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez sołtysa. Kontrolę
instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.

§ 29

§ 34

1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności
z prawem.

W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego
naruszenia przez sołtysa przepisów prawa powszechnie
obowiązującego Rada może w drodze uchwały odwołać
sołtysa. W przypadku odwołania sołtysa Rada wyznacza
osobę, która do czasu wyboru sołtysa pełni jego funkcję.

R o z d z i a ł VII

§ 30
Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa,
niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 31
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia ich
podjęcia.
2. Sołtys przedkłada Radzie, na zasadach określonych w
ust. 1, akty wydawane przez sołtysa.
§ 32
1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej w całości lub w części
orzeka Rada uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia przedłożenia uchwały zebrania wiejskiego,
w trybie określonym w § 31.

§ 35
Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady zapewnia sołtysowi dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością organów sołectwa,
niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organów sołectwa.
R o z d z i a ł VIII
Zasady wyboru i odwoływania członków
organów sołectwa
§ 36
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 37
1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
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określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców.
Spis sporządza się w urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.).
W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu
w urzędzie Miasta i Gminy.
Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o
miejscu i czasie jego udostępniania.
Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów
przewodniczącemu komisji wyborczej.
§ 38

1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób
posiadających prawo wybierania sołtysa i członków
rady sołeckiej. O ile na zebraniu wiejskim zwołanym
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyskano wymaganej liczby głosów, Burmistrz, zwołuje
po upływie 15 minut zebranie wiejskie w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
2. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek
minimalnej liczby oddanych głosów nie obowiązuje.
§ 39
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków
wybranych spośród obecnych na zebraniu osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady
sołeckiej.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca
na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem
w stosunku przysposobienia.
4. Wybór członków komisji przeprowadza Burmistrz.
5. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym
komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów. W razie równej liczby głosów należy
przeprowadzić powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy zdobyli równą ilość głosów.
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§ 40

1. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 41
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają
się na zebraniu wiejskim. Ustnego zgłoszenia kandydatów dokonują do protokołu zebrania uprawnieni
uczestnicy.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk
kandydatów przewodniczący komisji zgłasza zebraniu
wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu
jawnym.
4. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Burmistrza oraz ustala
liczbę otrzymanych kart do głosowania.
5. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
6. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
7. Uczestnik zebrania niewpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, iż stale
mieszka na terenie sołectwa.
8. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
9. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza z wpisanymi nazwiskami kandydatów.
10. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku
X przy nazwisku kandydata, na którego chce oddać
się swój głos.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca się do urny.
12. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, komisja może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia
następnego.
Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast
podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.
13. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje
urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie
przewodniczącemu komisji. W miarę możliwości
komisja ustala również liczbę kart niewykorzysta-
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nych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
Przed ponownym podjęciem głosowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
14. W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa
i członków rady sołeckiej jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
15. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie
porządku i spokoju w czasie głosowania.
16. Burmistrz gminy zapewnia środki niezbędne dla
utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.
§ 42
1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów ta sama komisja
skrutacyjna przeprowadza dodatkowe tajne głosowanie spośród dwóch kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
§ 43
1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu;
3) śmierci.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie
wiejskie.
§ 44
W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka
rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
§ 45
1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez
zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo
wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku;
2) Burmistrza;
3) Komisji rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
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4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie
stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
§ 46
1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka
rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych
zwołuje Burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę
zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady
sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które
zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych
upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub
członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 39 ust. 1.
§ 47
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
R o z d z i a ł IX
Postanowienia końcowe
§ 48
Zmiany statutu mogą nastąpić przy zachowaniu trybu
przewidzianego dla jego uchwalenia.
§ 49
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pieńsk.
§ 50
Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Pieńsku
nr XVII/153/96 załącznik nr 8 z dnia 21 marca 1996 r. w
sprawie uchwalenia statutów Rad Sołeckich Gminy
Pieńsk.
§ 51
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK MARENDZIAK
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2794
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lasów
w Mieście i Gminie Pieńsk
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Rada Miejska w Pieńsku uchwala Statut Sołectwa Lasów.
§2
1. Sołectwo Lasów jest jednostką pomocniczą Gminy
Pieńsk.
2. Sołectwo Lasów obejmuje obszar wsi Lasów.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Lasów.
R o z d z i a ł II
Organizacja i zakres działania
§3
1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Lasów, zwanego dalej „sołectwem”, w tym:
1) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
2) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę
Pieńsk;
2) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Lasów;

3) statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut
Miasta i Gminy Pieńsk;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Pieńsku;
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i Gminy Pieńsk;
6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Lasów;
7) sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Lasów;
8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę
Sołecką Sołectwa Lasów;
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
R o z d z i a ł III
Zadania
§4
Do zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu
zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa
wobec organów gminy;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;
4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, ulic i mostów;
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b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków
komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej
i gazowej;
c) przystanków autobusowych;
d) obiektów zabytkowych i sakralnych;
e) obiektów obsługi ruchu turystycznego;
5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw
dotyczących:
a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa;
b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;
d) konsultacji społecznych w sprawach należących do
zakresu działania Rady;
e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania
konkretnych form pomocy społecznej;
f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności
publicznej w sposób odpowiadający potrzebom
mieszkańców sołectwa;
6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia
komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy
7) realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie
określonym w statucie gminy;
8) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie wskazanym w statucie
gminy oraz odrębnych uchwałach Rady;
9) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;
10) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności
w sprawach dotyczących:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa;
b) zmian statutu sołectwa;
c) przepisów porządkowych;
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania
nazw miejscowości.
§5
Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu
konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw
społecznych i gospodarczych;
5) współpracę w organizacji spotkań radnych gminy
i Burmistrza z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
R o z d z i a ł IV
Organy sołectwa i ich kompetencje
§6
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Organy sołectwa określone zostały w art. 36 ustawy.
§7
Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie sołtysa, członków rady sołeckiej
oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
2) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;
3) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych
przedstawianych organom gminy;
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek
sołtysa, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania
wiejskiego.
§8
1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy
sołectwa posiadający prawo do głosowania.
2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu
wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców,
sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do
organów gminy bieżącej kadencji.
3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim
odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu
zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.
§9
1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala
i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej w
7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4,
termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż
na 14 dzień od daty złożenia wniosku.
§ 10
1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.
2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje uprawnienia i obowiązki przewodniczącego rady sołeckiej w
zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na
czas określony.
3. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii
rady sołeckiej.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego,
zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych
członków zebrania wiejskiego. W innym wypadku, o
zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad na wniosek
zgłoszony zgodnie z ust. 4, decyduje sołtys.
§ 11
Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do:
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;
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2) głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i
wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.
§ 12
1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut
sołectwa lub przepisy ustaw stanowi inaczej.
2. Głosu w dyskusji udziela sołtys. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut. Ogólny czas
wystąpień nie powinien przekroczyć 60 minut.
3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany przez wskazaną przez sołtysa osobę z pośród
członków rady sołeckiej. Protokołowanie wypowiedzi
niemających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie sołtysa.
W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie
adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu.
Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys.
§ 13
Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;
3) zwoływanie zebrania wiejskiego;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków
losowych
i
klęsk
żywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń
Burmistrza;
6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy;
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu
wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku
następnego po roku, którego dotyczył plan;
9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej;
10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu
administracji publicznej;
12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;
13) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
15) organizowanie spotkań radnych gminy i Burmistrza z
mieszkańcami sołectwa;
16) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
17) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
§ 14
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1. Rada sołecka składa się z 3 do 7 osób.
2. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.
3. Sołtys wyznacza swojego zastępcę spośród członków
rady sołeckiej.
4. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) opiniowanie porządku obrad zebrania wiejskiego;
3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji
zadań gminy;
5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 15
1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej informuje sołtys
nie później niż na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Na zaproszenie sołtysa, w posiedzeniach rady
sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.
Rozdział V
Zarządzanie mieniem
§ 16
1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym
sołectwu, korzysta z tego mienia i rozporządza dochodami z tego źródła, na zasadach określonych
przez zebranie wiejskie.
2. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie, niezbędne do realizacji zadań dotyczących:
1) utrzymywania i eksploatacji budynków administrowanych przez sołtysa;
2) utrzymywania czystości na obszarze sołectwa.
3. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym
mowa w ust. 1, odrębną uchwałą;
4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków
wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi
inaczej.
§ 17
1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy, za zgodą mieszkańców sołectwa i na zasadach określonych uchwałą zebrania wiejskiego.
2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w
art. 48 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, sołtys zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w 14 dniu od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.
§ 18
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy – na podstawie planu finansowego,
uchwalonego przez zebranie wiejskie.
2. Sołectwo uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu gminy, określając cele i wysokość środków na
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realizację swych zadań – zgodnie z uchwałą rady
gminy w sprawie uchwalania budżetu gminy.
3. W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań przez sołectwo, sołtys
w terminie do 15 października roku poprzedzającego
rok budżetowy przedkłada Burmistrzowi projekt planu
finansowego. Burmistrz może dokonać korekty planu
w zakresie zgodności wysokości planowanych kwot
wynikającymi z budżetu gminy jak również zasadami
dyscypliny finansów publicznych.
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5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wyłączają przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§ 25

1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia
Burmistrz.
2. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych
zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w
rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono
środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.

1. Członkowie organów wymienionych w § 21, w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;
2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych
z działalnością organów sołectwa;
3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) obserwacji przebiegu określonych czynności;
5) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych
w urzędzie Miasta i Gminy i gminnych jednostkach
organizacyjnych.

R o z d z i a ł VI

§ 26

Kontrola

1. Członek organów wymienionych w § 21 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub
obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają
także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki
lub kurateli.
2. Członek organów wymienionych w § 21 może być
wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu,
w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O przyczynach powodujących wyłączenie, członek
organów wymienionych w § 21 niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady.
4. O wyłączeniu postanawia Rada uchwałą.

§ 19

§ 20
1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.
§ 21
1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada .
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę.
§ 22
Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych
sołectwu środków finansowych Rada zleca komisji rewizyjnej.
§ 23
Komisje, o których mowa w § 21 ust. 2, na zlecenie Rady, wydają opinie o działaniach organów sołectwa.
§ 24
1. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja).
2. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa (lustracja).
3. Wizytacja działalności organów sołectwa dokonywana
jest na zlecenie Rady, jednak nie rzadziej niż jeden
raz na cztery lata.
4. Lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez
organy sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady.

§ 27
1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 21 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa,
w tym
ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
§ 28
1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przy
uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa
w § 20 ust. 1, chyba że Rada zleci sporządzenie oceny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych
kryteriów.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć
organów sołectwa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 138

– 12915 –

4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiana jest
Radzie w terminie określonym przez Radę.
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Nadzór

Przepisu § 30 nie stosuje się do spraw majątkowych oraz
do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez sołtysa. Kontrolę
instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.

§ 29

§ 34

1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności
z prawem.

W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego
naruszenia przez sołtysa przepisów prawa powszechnie
obowiązującego Rada może w drodze uchwały odwołać
sołtysa. W przypadku odwołania sołtysa Rada wyznacza
osobę, która do czasu wyboru sołtysa pełni jego funkcję.

R o z d z i a ł VII

§ 30
Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa,
niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 31
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia ich
podjęcia.
2. Sołtys przedkłada Radzie, na zasadach określonych w
ust. 1, akty wydawane przez sołtysa.
§ 32
1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej w całości lub w części
orzeka Rada uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia przedłożenia uchwały zebrania wiejskiego,
w trybie określonym w § 31.
2. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej, na okres
nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich przedłożenia, w trybie określonym w § 31, jeżeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada
gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania
wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z
naruszeniem prawa.
4. Projekty uchwał Rady, o których mowa w ust. 1–3,
sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa
w § 31, termin do stwierdzenia nieważności uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej biegnie
od daty przedłożenia Radzie, na jej żądanie, uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z
zakresu administracji publicznej po upływie jednego
roku od dnia ich podjęcia.
§ 33

§ 35
Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady zapewnia sołtysowi dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością organów sołectwa,
niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organów sołectwa.
R o z d z i a ł VIII
Zasady wyboru i odwoływania członków
organów sołectwa
§ 36
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 37
1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców.
4. Spis sporządza się w urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.).
5. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
6. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu
w urzędzie Miasta i Gminy.
7. Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o
miejscu i czasie jego udostępniania.
8. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
9. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
10. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów
przewodniczącemu komisji wyborczej.
§ 38
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1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób
posiadających prawo wybierania sołtysa i członków
rady sołeckiej. O ile na zebraniu wiejskim zwołanym
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyskano wymaganej liczby głosów, Burmistrz, zwołuje
po upływie 15 minut zebranie wiejskie w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
2. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek
minimalnej liczby oddanych głosów nie obowiązuje.
§ 39
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków
wybranych spośród obecnych na zebraniu osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady
sołeckiej.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca
na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem
w stosunku przysposobienia.
4. Wybór członków komisji przeprowadza Burmistrz.
5. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym
komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów. W razie równej liczby głosów należy
przeprowadzić powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy zdobyli równą ilość głosów.
§ 40
1. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
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4. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Burmistrza oraz ustala
liczbę otrzymanych kart do głosowania.
5. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
6. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
7. Uczestnik zebrania niewpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, iż stale
mieszka na terenie sołectwa.
8. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
9. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza z wpisanymi nazwiskami kandydatów.
10. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku
X przy nazwisku kandydata, na którego chce oddać
się swój głos.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca się do urny.
12. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, komisja może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia
następnego.
Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast
podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.
13. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje
urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie
przewodniczącemu komisji. W miarę możliwości
komisja ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
Przed ponownym podjęciem głosowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
14. W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa
i członków rady sołeckiej jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
15. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie
porządku i spokoju w czasie głosowania.
16. Burmistrz gminy zapewnia środki niezbędne dla
utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.
§ 42

§ 41
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają
się na zebraniu wiejskim. Ustnego zgłoszenia kandydatów dokonują do protokołu zebrania uprawnieni
uczestnicy.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk
kandydatów przewodniczący komisji zgłasza zebraniu
wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu
jawnym.

1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów ta sama komisja
skrutacyjna przeprowadza dodatkowe tajne głosowanie spośród dwóch kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
§ 43
1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji;
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2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu;
3) śmierci.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie
wiejskie.
§ 44
W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka
rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
§ 45
1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez
zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo
wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku;
2) Burmistrza;
3) Komisji rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie
stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
§ 46
1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka
rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych
zwołuje Burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę
zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady
sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które
zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
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3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych
upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub
członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 39 ust. 1.
§ 47
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
R o z d z i a ł IX
Postanowienia końcowe
§ 48
Zmiany statutu mogą nastąpić przy zachowaniu trybu
przewidzianego dla jego uchwalenia.
§ 49
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pieńsk.
§ 50
Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Pieńsku
nr XVII/153/96 załącznik nr 3 z dnia 21 marca 1996 r. w
sprawie uchwalenia statutów Rad Sołeckich Gminy
Pieńsk.
§ 51
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK MARENDZIAK
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2795
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stojanów
w Mieście i Gminie Pieńsk
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
R o z d z i a ł III

Rada Miejska w Pieńsku uchwala Statut Sołectwa Stojanów.

Zadania

§2

Do zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu
zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa
wobec organów gminy;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;
4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, ulic i mostów;
b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków
komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej
i gazowej;
c) przystanków autobusowych;
d) obiektów zabytkowych i sakralnych;
e) obiektów obsługi ruchu turystycznego;
5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw
dotyczących:
a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa;
b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;
d) konsultacji społecznych w sprawach należących do
zakresu działania Rady;
e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania
konkretnych form pomocy społecznej;
f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności
publicznej w sposób odpowiadający potrzebom
mieszkańców sołectwa;
6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia
komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy
7) realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie
określonym w statucie gminy;

1. Sołectwo Stojanów jest jednostką pomocniczą Gminy
Pieńsk.
2. Sołectwo Stojanów obejmuje obszar wsi Stojanów.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Stojanów.
R o z d z i a ł II
Organizacja i zakres działania
§3
1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Stojanów, zwanego dalej „sołectwem”, w
tym:
1) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
2) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę
Pieńsk;
2) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo
Stojanów;
3) statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut
Miasta i Gminy Pieńsk;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Pieńsku;
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i Gminy Pieńsk;
6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Stojanów;
7) sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Stojanów;
8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę
Sołecką Sołectwa Stojanów;

§4
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8) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie wskazanym w statucie
gminy oraz odrębnych uchwałach Rady;
9) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;
10) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności
w sprawach dotyczących:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa;
b) zmian statutu sołectwa;
c) przepisów porządkowych;
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania
nazw miejscowości.
§5
Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu
konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw
społecznych i gospodarczych;
5) współpracę w organizacji spotkań radnych gminy
i Burmistrza z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
R o z d z i a ł IV
Organy sołectwa i ich kompetencje
§6
Organy sołectwa określone zostały w art. 36 ustawy.
§7
Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie sołtysa, członków rady sołeckiej
oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
2) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;
3) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych
przedstawianych organom gminy;
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek
sołtysa, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania
wiejskiego.
§8
1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy
sołectwa posiadający prawo do głosowania.
2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu
wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców,
sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do
organów gminy bieżącej kadencji.
3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim
odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu
zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.
§9
1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
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1) z inicjatywy własnej;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala
i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej w
7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4,
termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż
na 14 dzień od daty złożenia wniosku.
§ 10
1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.
2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje uprawnienia i obowiązki przewodniczącego rady sołeckiej w
zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na
czas określony.
3. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii
rady sołeckiej.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego,
zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych
członków zebrania wiejskiego. W innym wypadku, o
zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad na wniosek
zgłoszony zgodnie z ust. 4, decyduje sołtys.
§ 11
Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do:
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;
2) głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i
wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.
§ 12
1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut
sołectwa lub przepisy ustaw stanowi inaczej.
2. Głosu w dyskusji udziela sołtys. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut. Ogólny czas
wystąpień nie powinien przekroczyć 60 minut.
3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany przez wskazaną przez sołtysa osobę z pośród
członków rady sołeckiej. Protokołowanie wypowiedzi
niemających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie sołtysa.
W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie
adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu.
Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys.
§ 13
Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
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2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;
3) zwoływanie zebrania wiejskiego;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków
losowych
i
klęsk
żywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń
Burmistrza;
6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy;
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu
wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku
następnego po roku, którego dotyczył plan;
9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej;
10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu
administracji publicznej;
12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;
13) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
15) organizowanie spotkań radnych gminy i Burmistrza z
mieszkańcami sołectwa;
16) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
17) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
§ 14
1. Rada sołecka składa się z 3 do 7 osób.
2. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.
3. Sołtys wyznacza swojego zastępcę spośród członków
rady sołeckiej.
4. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) opiniowanie porządku obrad zebrania wiejskiego;
3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji
zadań gminy;
5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 15
1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej informuje sołtys
nie później niż na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Na zaproszenie sołtysa, w posiedzeniach rady
sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.
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Rozdział V
Zarządzanie mieniem
§ 16

1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym
sołectwu, korzysta z tego mienia i rozporządza dochodami z tego źródła, na zasadach określonych
przez zebranie wiejskie.
2. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie, niezbędne do realizacji zadań dotyczących:
1) utrzymywania i eksploatacji budynków administrowanych przez sołtysa;
2) utrzymywania czystości na obszarze sołectwa.
3. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym
mowa w ust. 1, odrębną uchwałą;
4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków
wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi
inaczej.
§ 17
1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy, za zgodą mieszkańców sołectwa i na zasadach określonych uchwałą zebrania wiejskiego.
2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w
art. 48 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, sołtys zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w 14 dniu od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.
§ 18
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy – na podstawie planu finansowego,
uchwalonego przez zebranie wiejskie.
2. Sołectwo uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu gminy, określając cele i wysokość środków na
realizację swych zadań – zgodnie z uchwałą rady
gminy w sprawie uchwalania budżetu gminy.
3. W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań przez sołectwo, sołtys
w terminie do 15 października roku poprzedzającego
rok budżetowy przedkłada Burmistrzowi projekt planu
finansowego. Burmistrz może dokonać korekty planu
w zakresie zgodności wysokości planowanych kwot
wynikającymi z budżetu gminy jak również zasadami
dyscypliny finansów publicznych.
§ 19
1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia
Burmistrz.
2. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych
zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w
rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono
środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.
R o z d z i a ł VI
Kontrola
§ 20
1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
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2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.
§ 21
1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada .
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę.
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pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają
także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki
lub kurateli.
2. Członek organów wymienionych w § 21 może być
wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu,
w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O przyczynach powodujących wyłączenie, członek
organów wymienionych w § 21 niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady.
4. O wyłączeniu postanawia Rada uchwałą.
§ 27

Komisje, o których mowa w § 21 ust. 2, na zlecenie Rady, wydają opinie o działaniach organów sołectwa.

1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 21 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa,
w tym
ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 24

§ 28

1. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja).
2. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa (lustracja).
3. Wizytacja działalności organów sołectwa dokonywana
jest na zlecenie Rady, jednak nie rzadziej niż jeden
raz na cztery lata.
4. Lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez
organy sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady.
5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wyłączają przepisów o ochronie informacji niejawnych.

1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przy
uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa
w § 20 ust. 1, chyba że Rada zleci sporządzenie oceny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych
kryteriów.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć
organów sołectwa.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiana jest
Radzie w terminie określonym przez Radę.

§ 22
Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych
sołectwu środków finansowych Rada zleca komisji rewizyjnej.
§ 23

§ 25
1. Członkowie organów wymienionych w § 21, w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;
2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych
z działalnością organów sołectwa;
3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) obserwacji przebiegu określonych czynności;
5) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych
w urzędzie Miasta i Gminy i gminnych jednostkach
organizacyjnych.
§ 26
1. Członek organów wymienionych w § 21 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub
obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym

R o z d z i a ł VII
Nadzór
§ 29
1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności
z prawem.
§ 30
Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa,
niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 31
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia ich
podjęcia.
2. Sołtys przedkłada Radzie, na zasadach określonych w
ust. 1, akty wydawane przez sołtysa.
§ 32
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1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej w całości lub w części
orzeka Rada uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia przedłożenia uchwały zebrania wiejskiego,
w trybie określonym w § 31.
2. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej, na okres
nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich przedłożenia, w trybie określonym w § 31, jeżeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada
gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania
wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z
naruszeniem prawa.
4. Projekty uchwał Rady, o których mowa w ust. 1–3,
sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa
w § 31, termin do stwierdzenia nieważności uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej biegnie
od daty przedłożenia Radzie, na jej żądanie, uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z
zakresu administracji publicznej po upływie jednego
roku od dnia ich podjęcia.
§ 33
Przepisu § 30 nie stosuje się do spraw majątkowych oraz
do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez sołtysa. Kontrolę
instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
§ 34
W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego
naruszenia przez sołtysa przepisów prawa powszechnie
obowiązującego Rada może w drodze uchwały odwołać
sołtysa. W przypadku odwołania sołtysa Rada wyznacza
osobę, która do czasu wyboru sołtysa pełni jego funkcję.
§ 35
Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady zapewnia sołtysowi dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością organów sołectwa,
niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organów sołectwa.
R o z d z i a ł VIII
Zasady wyboru i odwoływania członków
organów sołectwa
§ 36

Poz. 2795

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 37
1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców.
4. Spis sporządza się w urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.).
5. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
6. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu
w urzędzie Miasta i Gminy.
7. Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o
miejscu i czasie jego udostępniania.
8. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
9. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
10. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów
przewodniczącemu komisji wyborczej.
§ 38
1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób
posiadających prawo wybierania sołtysa i członków
rady sołeckiej. O ile na zebraniu wiejskim zwołanym
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyskano wymaganej liczby głosów, Burmistrz, zwołuje
po upływie 15 minut zebranie wiejskie w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
2. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek
minimalnej liczby oddanych głosów nie obowiązuje.
§ 39
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków
wybranych spośród obecnych na zebraniu osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady
sołeckiej.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca
na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem
w stosunku przysposobienia.
4. Wybór członków komisji przeprowadza Burmistrz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 138

– 12923 –

5. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym
komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów. W razie równej liczby głosów należy
przeprowadzić powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy zdobyli równą ilość głosów.

13.

§ 40
1. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 41
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają
się na zebraniu wiejskim. Ustnego zgłoszenia kandydatów dokonują do protokołu zebrania uprawnieni
uczestnicy.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk
kandydatów przewodniczący komisji zgłasza zebraniu
wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu
jawnym.
4. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Burmistrza oraz ustala
liczbę otrzymanych kart do głosowania.
5. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
6. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
7. Uczestnik zebrania niewpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, iż stale
mieszka na terenie sołectwa.
8. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
9. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza z wpisanymi nazwiskami kandydatów.
10. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku
X przy nazwisku kandydata, na którego chce oddać
się swój głos.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca się do urny.
12. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, komisja może zarządzić je-

14.
15.
16.

Poz. 2795
go przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia
następnego.
Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast
podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.
W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje
urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie
przewodniczącemu komisji. W miarę możliwości
komisja ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
Przed ponownym podjęciem głosowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa
i członków rady sołeckiej jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie
porządku i spokoju w czasie głosowania.
Burmistrz gminy zapewnia środki niezbędne dla
utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.
§ 42

1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów ta sama komisja
skrutacyjna przeprowadza dodatkowe tajne głosowanie spośród dwóch kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
§ 43
1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu;
3) śmierci.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie
wiejskie.
§ 44
W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka
rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
§ 45
1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez
zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo
wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku;
2) Burmistrza;
3) Komisji rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.
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3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie
stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.

Poz. 2795
R o z d z i a ł IX
Postanowienia końcowe
§ 48

Zmiany statutu mogą nastąpić przy zachowaniu trybu
przewidzianego dla jego uchwalenia.

§ 46

§ 49

1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka
rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych
zwołuje Burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę
zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady
sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które
zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych
upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub
członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 39 ust. 1.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pieńsk.
§ 50
Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Pieńsku
nr XVII/153/96 załącznik nr 1 z dnia 21 marca 1996 r. w
sprawie uchwalenia statutów Rad Sołeckich Gminy
Pieńsk.
§ 51
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 47
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK MARENDZIAK

2796
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żarki Średnie
w Mieście i Gminie Pieńsk
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
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z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Rada Miejska w Pieńsku uchwala Statut Sołectwa Żarki
Średnie.
§2
1. Sołectwo Żarki Średnie jest jednostką pomocniczą
Gminy Pieńsk.
2. Sołectwo Żarki Średnie obejmuje obszar wsi Żarki
Średnie.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Żarki
Średnie.
R o z d z i a ł II
Organizacja i zakres działania
§3
1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Żarki Średnie, zwanego dalej „sołectwem”,
w tym:
1) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
2) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę
Pieńsk;
2) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo
Żarki Średnie;
3) statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut
Miasta i Gminy Pieńsk;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Pieńsku;
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i Gminy Pieńsk;
6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Żarki Średnie;
7) sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Żarki Średnie;
8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę
Sołecką Sołectwa Żarki Średnie;
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
R o z d z i a ł III
Zadania
§4
Do zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu
zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa
wobec organów gminy;

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;
4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, ulic i mostów;
b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków
komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej
i gazowej;
c) przystanków autobusowych;
d) obiektów zabytkowych i sakralnych;
e) obiektów obsługi ruchu turystycznego;
5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw
dotyczących:
a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa;
b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;
d) konsultacji społecznych w sprawach należących do
zakresu działania Rady;
e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania
konkretnych form pomocy społecznej;
f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności
publicznej w sposób odpowiadający potrzebom
mieszkańców sołectwa;
6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia
komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy
7) realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie
określonym w statucie gminy;
8) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie wskazanym w statucie
gminy oraz odrębnych uchwałach Rady;
9) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;
10) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności
w sprawach dotyczących:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa;
b) zmian statutu sołectwa;
c) przepisów porządkowych;
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania
nazw miejscowości.
§5
Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu
konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw
społecznych i gospodarczych;
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5) współpracę w organizacji spotkań radnych gminy
i Burmistrza z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

Poz. 2796

R o z d z i a ł IV

sji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych
członków zebrania wiejskiego. W innym wypadku, o
zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad na wniosek
zgłoszony zgodnie z ust. 4, decyduje sołtys.

Organy sołectwa i ich kompetencje

§ 11

§6
Organy sołectwa określone zostały w art. 36 ustawy.
§7
Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie sołtysa, członków rady sołeckiej
oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
2) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;
3) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych
przedstawianych organom gminy;
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek
sołtysa, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania
wiejskiego.

Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do:
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;
2) głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i
wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.
§ 12

1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy
sołectwa posiadający prawo do głosowania.
2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu
wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców,
sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do
organów gminy bieżącej kadencji.
3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim
odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu
zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut
sołectwa lub przepisy ustaw stanowi inaczej.
2. Głosu w dyskusji udziela sołtys. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut. Ogólny czas
wystąpień nie powinien przekroczyć 60 minut.
3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany przez wskazaną przez sołtysa osobę z pośród
członków rady sołeckiej. Protokołowanie wypowiedzi
niemających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie sołtysa.
W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie
adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu.
Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys.

§9

§ 13

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala
i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej w
7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4,
termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż
na 14 dzień od daty złożenia wniosku.

Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;
3) zwoływanie zebrania wiejskiego;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków
losowych
i
klęsk
żywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń
Burmistrza;
6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy;
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu
wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku
następnego po roku, którego dotyczył plan;
9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej;
10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu
administracji publicznej;
12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;

§8

§ 10
1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.
2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje uprawnienia i obowiązki przewodniczącego rady sołeckiej w
zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na
czas określony.
3. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii
rady sołeckiej.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego,
zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dysku-
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13) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
15) organizowanie spotkań radnych gminy i Burmistrza z
mieszkańcami sołectwa;
16) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
17) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
§ 14
1. Rada sołecka składa się z 3 do 7 osób.
2. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.
3. Sołtys wyznacza swojego zastępcę spośród członków
rady sołeckiej.
4. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) opiniowanie porządku obrad zebrania wiejskiego;
3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji
zadań gminy;
5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 15
1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej informuje sołtys
nie później niż na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Na zaproszenie sołtysa, w posiedzeniach rady
sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.
Rozdział V
Zarządzanie mieniem
§ 16
1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym
sołectwu, korzysta z tego mienia i rozporządza dochodami z tego źródła, na zasadach określonych
przez zebranie wiejskie.
2. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie, niezbędne do realizacji zadań dotyczących:
1) utrzymywania i eksploatacji budynków administrowanych przez sołtysa;
2) utrzymywania czystości na obszarze sołectwa.
3. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym
mowa w ust. 1, odrębną uchwałą;
4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków
wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi
inaczej.
§ 17
1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
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ustawy, za zgodą mieszkańców sołectwa i na zasadach określonych uchwałą zebrania wiejskiego.
2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w
art. 48 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, sołtys zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w 14 dniu od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.
§ 18
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy – na podstawie planu finansowego,
uchwalonego przez zebranie wiejskie.
2. Sołectwo uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu gminy, określając cele i wysokość środków na
realizację swych zadań – zgodnie z uchwałą rady
gminy w sprawie uchwalania budżetu gminy.
3. W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań przez sołectwo, sołtys
w terminie do 15 października roku poprzedzającego
rok budżetowy przedkłada Burmistrzowi projekt planu
finansowego. Burmistrz może dokonać korekty planu
w zakresie zgodności wysokości planowanych kwot
wynikającymi z budżetu gminy jak również zasadami
dyscypliny finansów publicznych.
§ 19
1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia
Burmistrz.
2. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych
zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w
rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono
środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.
R o z d z i a ł VI
Kontrola
§ 20
1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.
§ 21
1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada .
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę.
§ 22
Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych
sołectwu środków finansowych Rada zleca komisji rewizyjnej.
§ 23
Komisje, o których mowa w § 21 ust. 2, na zlecenie Rady, wydają opinie o działaniach organów sołectwa.
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§ 24

§ 28

1. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja).
2. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa (lustracja).
3. Wizytacja działalności organów sołectwa dokonywana
jest na zlecenie Rady, jednak nie rzadziej niż jeden
raz na cztery lata.
4. Lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez
organy sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady.
5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wyłączają przepisów o ochronie informacji niejawnych.

1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przy
uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa
w § 20 ust. 1, chyba że Rada zleci sporządzenie oceny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych
kryteriów.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć
organów sołectwa.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiana jest
Radzie w terminie określonym przez Radę.

§ 25
1. Członkowie organów wymienionych w § 21, w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;
2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych
z działalnością organów sołectwa;
3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) obserwacji przebiegu określonych czynności;
5) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych
w urzędzie Miasta i Gminy i gminnych jednostkach
organizacyjnych.
§ 26
1. Członek organów wymienionych w § 21 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub
obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają
także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki
lub kurateli.
2. Członek organów wymienionych w § 21 może być
wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu,
w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O przyczynach powodujących wyłączenie, członek
organów wymienionych w § 21 niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady.
4. O wyłączeniu postanawia Rada uchwałą.
§ 27
1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 21 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa,
w tym
ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

R o z d z i a ł VII
Nadzór
§ 29
1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności
z prawem.
§ 30
Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa,
niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 31
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia ich
podjęcia.
2. Sołtys przedkłada Radzie, na zasadach określonych w
ust. 1, akty wydawane przez sołtysa.
§ 32
1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej w całości lub w części
orzeka Rada uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia przedłożenia uchwały zebrania wiejskiego,
w trybie określonym w § 31.
2. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej, na okres
nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich przedłożenia, w trybie określonym w § 31, jeżeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada
gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania
wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z
naruszeniem prawa.
4. Projekty uchwał Rady, o których mowa w ust. 1–3,
sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
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5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa
w § 31, termin do stwierdzenia nieważności uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej biegnie
od daty przedłożenia Radzie, na jej żądanie, uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z
zakresu administracji publicznej po upływie jednego
roku od dnia ich podjęcia.
§ 33
Przepisu § 30 nie stosuje się do spraw majątkowych oraz
do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez sołtysa. Kontrolę
instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
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5. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
6. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu
w urzędzie Miasta i Gminy.
7. Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o
miejscu i czasie jego udostępniania.
8. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
9. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
10. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów
przewodniczącemu komisji wyborczej.
§ 38

W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego
naruszenia przez sołtysa przepisów prawa powszechnie
obowiązującego Rada może w drodze uchwały odwołać
sołtysa. W przypadku odwołania sołtysa Rada wyznacza
osobę, która do czasu wyboru sołtysa pełni jego funkcję.

1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób
posiadających prawo wybierania sołtysa i członków
rady sołeckiej. O ile na zebraniu wiejskim zwołanym
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyskano wymaganej liczby głosów, Burmistrz, zwołuje
po upływie 15 minut zebranie wiejskie w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
2. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek
minimalnej liczby oddanych głosów nie obowiązuje.

§ 35

§ 39

Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady zapewnia sołtysowi dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością organów sołectwa,
niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organów sołectwa.
R o z d z i a ł VIII

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków
wybranych spośród obecnych na zebraniu osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady
sołeckiej.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca
na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem
w stosunku przysposobienia.
4. Wybór członków komisji przeprowadza Burmistrz.
5. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym
komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów. W razie równej liczby głosów należy
przeprowadzić powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy zdobyli równą ilość głosów.

§ 34

Zasady wyboru i odwoływania członków
organów sołectwa
§ 36
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 37
1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców.
4. Spis sporządza się w urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.).

§ 40
1. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 41
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1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają
się na zebraniu wiejskim. Ustnego zgłoszenia kandydatów dokonują do protokołu zebrania uprawnieni
uczestnicy.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk
kandydatów przewodniczący komisji zgłasza zebraniu
wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu
jawnym.
4. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Burmistrza oraz ustala
liczbę otrzymanych kart do głosowania.
5. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
6. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
7. Uczestnik zebrania niewpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, iż stale
mieszka na terenie sołectwa.
8. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
9. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza z wpisanymi nazwiskami kandydatów.
10. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku
X przy nazwisku kandydata, na którego chce oddać
się swój głos.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca się do urny.
12. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, komisja może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia
następnego.
Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast
podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.
13. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje
urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie
przewodniczącemu komisji. W miarę możliwości
komisja ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
Przed ponownym podjęciem głosowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
14. W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa
i członków rady sołeckiej jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
15. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie
porządku i spokoju w czasie głosowania.
16. Burmistrz gminy zapewnia środki niezbędne dla
utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.
§ 42
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1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów ta sama komisja
skrutacyjna przeprowadza dodatkowe tajne głosowanie spośród dwóch kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
§ 43
1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu;
3) śmierci.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie
wiejskie.
§ 44
W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka
rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
§ 45
1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez
zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo
wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku;
2) Burmistrza;
3) Komisji rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie
stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
§ 46
1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka
rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych
zwołuje Burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę
zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady
sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które
zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych
upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 138

– 12931 –

członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 39 ust. 1.
§ 47
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
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§ 50

Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Pieńsku
nr XVII/153/96 załącznik nr 5 z dnia 21 marca 1996 r. w
sprawie uchwalenia statutów Rad Sołeckich Gminy
Pieńsk.
§ 51

R o z d z i a ł IX

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

Postanowienia końcowe
§ 48
Zmiany statutu mogą nastąpić przy zachowaniu trybu
przewidzianego dla jego uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§ 49

MAREK MARENDZIAK

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pieńsk.

2797
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żarka nad Nysą
w Mieście i Gminie Pieńsk
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Rada Miejska w Pieńsku uchwala Statut Sołectwa Żarka
nad Nysą.

§2
1. Sołectwo Żarka nad Nysą jest jednostką pomocniczą
Gminy Pieńsk.
2. Sołectwo Żarka nad Nysą obejmuje obszar wsi Żarka
nad Nysą.
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3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Żarka
nad Nysą.
R o z d z i a ł II
Organizacja i zakres działania
§3
1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Żarka nad Nysą, zwanego dalej „sołectwem”, w tym:
1) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
2) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę
Pieńsk;
2) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo
Żarka nad Nysą;
3) statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut
Miasta i Gminy Pieńsk;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Pieńsku;
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i Gminy Pieńsk;
6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Żarka nad Nysą;
7) sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Żarka nad Nysą;
8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę
Sołecką Sołectwa Żarka nad Nysą;
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
R o z d z i a ł III
Zadania
§4
Do zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu
zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa
wobec organów gminy;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;
4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, ulic i mostów;
b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków
komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej
i gazowej;
c) przystanków autobusowych;
d) obiektów zabytkowych i sakralnych;
e) obiektów obsługi ruchu turystycznego;
5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw
dotyczących:
a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa;
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b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;
d) konsultacji społecznych w sprawach należących do
zakresu działania Rady;
e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania
konkretnych form pomocy społecznej;
f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności
publicznej w sposób odpowiadający potrzebom
mieszkańców sołectwa;
6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia
komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy
7) realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie
określonym w statucie gminy;
8) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie wskazanym w statucie
gminy oraz odrębnych uchwałach Rady;
9) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;
10) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności
w sprawach dotyczących:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa;
b) zmian statutu sołectwa;
c) przepisów porządkowych;
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania
nazw miejscowości.
§5
Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu
konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw
społecznych i gospodarczych;
5) współpracę w organizacji spotkań radnych gminy
i Burmistrza z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
R o z d z i a ł IV
Organy sołectwa i ich kompetencje
§6
Organy sołectwa określone zostały w art. 36 ustawy.
§7
Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie sołtysa, członków rady sołeckiej
oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
2) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;
3) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych
przedstawianych organom gminy;
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4) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek
sołtysa, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania
wiejskiego.
§8
1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy
sołectwa posiadający prawo do głosowania.
2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu
wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców,
sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do
organów gminy bieżącej kadencji.
3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim
odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu
zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.
§9
1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala
i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej w
7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4,
termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż
na 14 dzień od daty złożenia wniosku.
§ 10
1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.
2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje uprawnienia i obowiązki przewodniczącego rady sołeckiej w
zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na
czas określony.
3. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii
rady sołeckiej.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego,
zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych
członków zebrania wiejskiego. W innym wypadku, o
zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad na wniosek
zgłoszony zgodnie z ust. 4, decyduje sołtys.
§ 11
Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do:
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;
2) głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i
wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.
§ 12
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1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut
sołectwa lub przepisy ustaw stanowi inaczej.
2. Głosu w dyskusji udziela sołtys. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut. Ogólny czas
wystąpień nie powinien przekroczyć 60 minut.
3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany przez wskazaną przez sołtysa osobę z pośród
członków rady sołeckiej. Protokołowanie wypowiedzi
niemających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie sołtysa.
W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie
adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu.
Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys.
§ 13
Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;
3) zwoływanie zebrania wiejskiego;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków
losowych
i
klęsk
żywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń
Burmistrza;
6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy;
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu
wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku
następnego po roku, którego dotyczył plan;
9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej;
10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu
administracji publicznej;
12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;
13) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
15) organizowanie spotkań radnych gminy i Burmistrza z
mieszkańcami sołectwa;
16) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
17) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
§ 14
1. Rada sołecka składa się z 3 do 7 osób.
2. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.
3. Sołtys wyznacza swojego zastępcę spośród członków
rady sołeckiej.
4. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) opiniowanie porządku obrad zebrania wiejskiego;
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3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji
zadań gminy;
5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 15
1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej informuje sołtys
nie później niż na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Na zaproszenie sołtysa, w posiedzeniach rady
sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.
Rozdział V
Zarządzanie mieniem
§ 16
1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym
sołectwu, korzysta z tego mienia i rozporządza dochodami z tego źródła, na zasadach określonych
przez zebranie wiejskie.
2. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie, niezbędne do realizacji zadań dotyczących:
1) utrzymywania i eksploatacji budynków administrowanych przez sołtysa;
2) utrzymywania czystości na obszarze sołectwa.
3. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym
mowa w ust. 1, odrębną uchwałą;
4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków
wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi
inaczej.
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wynikającymi z budżetu gminy jak również zasadami
dyscypliny finansów publicznych.
§ 19
1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia
Burmistrz.
2. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych
zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w
rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono
środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.
R o z d z i a ł VI
Kontrola
§ 20
1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.
§ 21
1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada .
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę.
§ 22
Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych
sołectwu środków finansowych Rada zleca komisji rewizyjnej.

§ 17

§ 23

1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym
mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3
ustawy, za zgodą mieszkańców sołectwa i na zasadach określonych uchwałą zebrania wiejskiego.
2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w
art. 48 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, sołtys zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w 14 dniu od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.

Komisje, o których mowa w § 21 ust. 2, na zlecenie Rady, wydają opinie o działaniach organów sołectwa.

§ 18
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy – na podstawie planu finansowego,
uchwalonego przez zebranie wiejskie.
2. Sołectwo uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu gminy, określając cele i wysokość środków na
realizację swych zadań – zgodnie z uchwałą rady
gminy w sprawie uchwalania budżetu gminy.
3. W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań przez sołectwo, sołtys
w terminie do 15 października roku poprzedzającego
rok budżetowy przedkłada Burmistrzowi projekt planu
finansowego. Burmistrz może dokonać korekty planu
w zakresie zgodności wysokości planowanych kwot

§ 24
1. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja).
2. Organy wymienione w § 21 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa (lustracja).
3. Wizytacja działalności organów sołectwa dokonywana
jest na zlecenie Rady, jednak nie rzadziej niż jeden
raz na cztery lata.
4. Lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez
organy sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady.
5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wyłączają przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§ 25
1. Członkowie organów wymienionych w § 21, w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do:
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1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;
2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych
z działalnością organów sołectwa;
3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) obserwacji przebiegu określonych czynności;
5) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych
w urzędzie Miasta i Gminy i gminnych jednostkach
organizacyjnych.
§ 26
1. Członek organów wymienionych w § 21 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub
obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają
także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki
lub kurateli.
2. Członek organów wymienionych w § 21 może być
wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu,
w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O przyczynach powodujących wyłączenie, członek
organów wymienionych w § 21 niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady.
4. O wyłączeniu postanawia Rada uchwałą.
§ 27
1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 21 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa,
w tym
ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
§ 28
1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przy
uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa
w § 20 ust. 1, chyba że Rada zleci sporządzenie oceny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych
kryteriów.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć
organów sołectwa.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiana jest
Radzie w terminie określonym przez Radę.
R o z d z i a ł VII
Nadzór
§ 29
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1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności
z prawem.
§ 30
Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa,
niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 31
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia ich
podjęcia.
2. Sołtys przedkłada Radzie, na zasadach określonych w
ust. 1, akty wydawane przez sołtysa.
§ 32
1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej w całości lub w części
orzeka Rada uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia przedłożenia uchwały zebrania wiejskiego,
w trybie określonym w § 31.
2. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej, na okres
nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich przedłożenia, w trybie określonym w § 31, jeżeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w
sprawach z zakresu administracji publicznej wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada
gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania
wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z
naruszeniem prawa.
4. Projekty uchwał Rady, o których mowa w ust. 1–3,
sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa
w § 31, termin do stwierdzenia nieważności uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej biegnie
od daty przedłożenia Radzie, na jej żądanie, uchwały
zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa
w sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z
zakresu administracji publicznej po upływie jednego
roku od dnia ich podjęcia.
§ 33
Przepisu § 30 nie stosuje się do spraw majątkowych oraz
do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez sołtysa. Kontrolę
instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sądy określają przepisy odrębne.
§ 34
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W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego
naruszenia przez sołtysa przepisów prawa powszechnie
obowiązującego Rada może w drodze uchwały odwołać
sołtysa. W przypadku odwołania sołtysa Rada wyznacza
osobę, która do czasu wyboru sołtysa pełni jego funkcję.
§ 35
Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady zapewnia sołtysowi dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością organów sołectwa,
niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organów sołectwa.
R o z d z i a ł VIII
Zasady wyboru i odwoływania członków
organów sołectwa
§ 36
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 37
1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców.
4. Spis sporządza się w urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.).
5. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
6. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu
w urzędzie Miasta i Gminy.
7. Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o
miejscu i czasie jego udostępniania.
8. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
9. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
10. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów
przewodniczącemu komisji wyborczej.
§ 38
1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób
posiadających prawo wybierania sołtysa i członków
rady sołeckiej. O ile na zebraniu wiejskim zwołanym
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyskano wymaganej liczby głosów, Burmistrz, zwołuje
po upływie 15 minut zebranie wiejskie w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
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2. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie
dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek
minimalnej liczby oddanych głosów nie obowiązuje.
§ 39
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków
wybranych spośród obecnych na zebraniu osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady
sołeckiej.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca
na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem
w stosunku przysposobienia.
4. Wybór członków komisji przeprowadza Burmistrz.
5. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym
komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów. W razie równej liczby głosów należy
przeprowadzić powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy zdobyli równą ilość głosów.
§ 40
1. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 41
1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają
się na zebraniu wiejskim. Ustnego zgłoszenia kandydatów dokonują do protokołu zebrania uprawnieni
uczestnicy.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk
kandydatów przewodniczący komisji zgłasza zebraniu
wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu
jawnym.
4. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Burmistrza oraz ustala
liczbę otrzymanych kart do głosowania.
5. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
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6. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
7. Uczestnik zebrania niewpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, iż stale
mieszka na terenie sołectwa.
8. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
9. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza z wpisanymi nazwiskami kandydatów.
10. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku
X przy nazwisku kandydata, na którego chce oddać
się swój głos.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca się do urny.
12. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, komisja może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia
następnego.
Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast
podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.
13. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje
urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie
przewodniczącemu komisji. W miarę możliwości
komisja ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
Przed ponownym podjęciem głosowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
14. W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa
i członków rady sołeckiej jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
15. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie
porządku i spokoju w czasie głosowania.
16. Burmistrz gminy zapewnia środki niezbędne dla
utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.
§ 42
1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów ta sama komisja
skrutacyjna przeprowadza dodatkowe tajne głosowanie spośród dwóch kandydatów którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
§ 43
1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu;
3) śmierci.
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2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie
wiejskie.
§ 44
W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka
rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
§ 45
1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez
zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo
wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku;
2) Burmistrza;
3) Komisji rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie
stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
§ 46
1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka
rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych
zwołuje Burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę
zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady
sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które
zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych
upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub
członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 39 ust. 1.
§ 47
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
R o z d z i a ł IX
Postanowienia końcowe
§ 48
Zmiany statutu mogą nastąpić przy zachowaniu trybu
przewidzianego dla jego uchwalenia.
§ 49
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pieńsk.
§ 50
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Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Pieńsku
nr XVII/153/96 załącznik nr 4 z dnia 21 marca 1996 r. w
sprawie uchwalenia statutów Rad Sołeckich Gminy
Pieńsk.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§ 51

MAREK MARENDZIAK

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

2798
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
z dnia 1 lipca 2005 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Przemków ze środków specjalnego funduszu nagród
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. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemkowie
uchwala, co następuje:
§1
W budżecie Gminy Przemków tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Przemków w
wysokości stanowiącej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
§2
Nagrody z funduszu dzieli się na:

1. nagrody dyrektorów, stanowiące 70% funduszu,
o którym mowa w § 1, przyznawane nauczycielom
przez dyrektorów szkół/placówek,
2. nagrody organu prowadzącego, zwane nagrodą burmistrza, stanowiące 30% funduszu, o którym mowa w
§ 1, przyznawane przez burmistrza dyrektorom szkół i
placówek oraz nauczycielom w nich zatrudnionym.
§3
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter
uznaniowy.
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§4
Nagrodę dyrektora może otrzymać nauczyciel po przepracowaniu w placówce oświatowej co najmniej jednego
roku.
§5
Nagrody dyrektora przyznawane są nauczycielom za
wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,
a w szczególności za:
1. przygotowanie uczniów i wychowanków do udziału w
konkursach, olimpiadach, współzawodnictwie sportowym,
2. pracę z uczniem niepełnosprawnym, słabym i trudnym,
3. wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz programów
autorskich,
4. różnorodność pracy opiekuńczo-wychowawczej,
5. wprowadzania nowych ofert edukacyjnych,
6. aktywny udział w akcjach promujących placówkę
oświatową,
7. rozwój zawodowy nauczyciela i podnoszenie kwalifikacji,
8. inne osiągnięcia ważne dla placówki.
§6
Nagrody Burmistrza dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Przemków przyznawane są za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, a w szczególności za:
1. prowadzenie nauczania z dzieckiem niepełnosprawnym, trudnym i słabym,
2. przygotowanie uczniów i wychowanków do udziału w
konkursach, olimpiadach, współzawodnictwie sportowym,
3. opracowanie i realizację ciekawych programów nauczania i wychowania,
9. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej
wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
10. organizację współpracy szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i
młodzieży.
§8
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznaje się z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.
§9
1. Kandydata do nagrody Burmistrza zgłasza:
1) w przypadku nauczyciela – dyrektor placówki po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub związki
zawodowe zrzeszające nauczycieli,
2) w przypadku dyrektora – rada pedagogiczna, rada
rodziców placówki lub związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
2. Nagroda Burmistrza może być przyznana przez Burmistrza bez wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 §
7, stosuje się odpowiednio.

Poz. 2798

4. wykonywanie innych czynności, np. prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowywanie uroczystości i imprez o zasięgu gminnym i ponadgminnym, organizowanie i udział w akcjach promujących bezpieczeństwo i zdrowie,
5. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród
dzieci i młodzieży, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu.
§7
Nagrody Burmistrza dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Przemków przyznawane są za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, a w szczególności za:
1. organizowanie nauczania z dzieckiem niepełnosprawnym, trudnym i słabym,
2. wdrażanie ciekawych programów nauczania i wychowania,
3. organizowanie zajęć dodatkowych, przygotowywanie i
udział w imprezach promujących placówkę oświatową
bądź gminę,
4. osiąganie bardzo dobrych wyników w dydaktyce
i wychowaniu,
5. stosowanie stylu zarządzania sprzyjającego rozwojowi
placówki,
6. troszczenie się o wzbogacanie bazy materialnej placówki,
7. organizowanie udziału wychowanków i uczniów
w konkursach, olimpiadach i współzawodnictwie sportowym,
8. organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwijanie form współdziałanie placówki
oświatowej z rodzicami,

§ 10
Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza składa się
w Urzędzie Gminy i Miasta Przemków w terminie do 10
września każdego roku.
§ 11
1. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza lub dyrektora powinien zawierać następujące informację:
1) nazwa wnioskodawcy,
2) imię i nazwisko nauczyciela,
3) nazwa szkoły/placówki, w której zatrudniony jest
nauczyciel/dyrektor,
4) stopień awansu zawodowego nauczyciela, wykształcenie, pełnione stanowisko,
5) staż pracy w danej szkole/placówce,
6) uzasadnienie dotyczące spełniania przez nauczyciela kryteriów określonych w § 5 lub spełniania
przez dyrektora/nauczyciela kryteriów określonych
w § 6 lub § 7.
2. Wnioski niezawierające wszystkich informacji określonych w ust. 1 pozostają bez dalszego biegu.
§ 12
Nagrodę dyrektor/nauczyciel może otrzymać nie częściej
niż raz na dwa lata, chyba że istnieją szczególnie uza-
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sadnione okoliczności stanowiące o odstąpieniu od tej
zasady.
§ 13

Poz. 2798 i 2799

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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta Przemków oraz Dyrektorom podległych szkół
i placówek oświatowych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

§ 14

ANIELA KLITA

2799
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
z dnia 1 lipca 2005 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć
logopedów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemkowie
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się, że tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin
zajęć logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Przemków, wynosi 20 godzin.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 września 2005 r.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta Przemków.

ANIELA KLITA

§3

2800
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
z dnia 1 lipca 2005 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemkowie
uchwala, co następuje:
§1
Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stanowiska przez wymiar obowiązkowy wynikający z zapisów art. 42 ust. 3 ustawy z

dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz uchwał
Rady Miejskiej w Przemkowie: nr XXXVIII/237/02 z dnia
27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i nr
XXXII/187/05 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć logopedów i sumując te ilorazy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 138

– 12941 –

Poz. 2800

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta Przemków.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

§3
ANIELA KLITA

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 września 2005 r.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1)

2)

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.

w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951
Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
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