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3484 

UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez utworzenie 
oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowom oraz poszerzenie usług 
w zakresie ambulatorojnej opieki specjalistocznej o pielęgniarską opiekę 
                                            długoterminową 

 Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot-
nej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego postanawia: 

 
 

§ 1 

PrzekształciP samodzielny pumliczny zakład opieki 
zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kłodzku poprzez utworzenie oddziału neurologicznego 
z pododdziałem udarowym oraz poszerzenie usług w 
zakresie ammulatoryjnej opieki specjalistycznej o pielę-
gniarską opiekę długoterminową. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Kłodzkiego. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZPCZ RZDN 
 

RENATA SURMA 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 238 –  21349  – Poz. 3485 i 3486 

3485 

ZARZĄDZENIE RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w woborach do  
organów samorządu terotorialnegol zarządzonoch na dzie  zi listopada 

i006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 30 ust. 2m, 2c, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 
wymorcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (t.j. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
2002 r. o mezpośrednim wymorze wójta, murmistrza i prezydenta miasta 
(Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.) na wniosek Burmistrza Gminy Trzemnica 
Rada Miejska w Trzemnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Na terenie miasta Trzemnica tworzy się odręmny om-
wód głosowania nr 11 z siedzimą Omwodowej Komisji 
Wymorczej w Szpitalu Powiatowym im. św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzemnicy, ul. Prusicka 55. 

§ 2 

Omwód głosowania wymieniony w § 1 omejmuje om-
szar jednostki, w której siedzimę ma dana omwodowa 
komisja wymorcza i utworzony jest dla wymorców 
przemywających w tej jednostce w dniu wymorów. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzemnica. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tamlicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Trzemnicy i rozplakatowaniu na 
terenie jednostki wymienionej w §1. Egzemplarz 
uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Dolnoślą-
skiemu oraz Komisarzowi Wymorczemu we Wrocławiu. 
 
 

PRZEWODNICZPCN 
RZDN MIEJSKIEJ 

 
CZESŁAW CZTERNASTEK

 
 
 
 
 
 

3486 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 29 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia odrębnoch obwodów głosowania w zakładach pomo-
co społecznej dla przeprowadzenia głosowania w woborach do rad gminl rad 
powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim woborze wójtal 
 burmistrza i prezodenta miasta przopadającoch na dzie  zi listopada i006 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2m i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wymorcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dla przeprowadzenia głosowania w wymorach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz mezpo-
średnim wymorze wójta, murmistrza i prezydenta miasta, tworzy się na omszarze miasta i gminy Mirsk dwa od-
ręmne omwody głosowania, ustala się ich granice, numery oraz wyznacza siedzimy Omwodowych Komisji Wymor-
czych. 

§ 2 

Numery, granice oraz siedzimy omwodów głosowania ustala się w sposóm następujący: 



Dziennik Urzędowy 
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Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Dom Pomocy Społecznej w Mirsku Dom Pomocy Społecznej w Mirsku 
ul. Zielona 12 
tel. 072 78-34-221 

2 Dom Pomocy Społecznej w Mirsku 
Oddział w Przecznicy 

Dom Pomocy Społecznej w Mirsku  
Oddział w Przecznicy 
Przecznica 92 
tel. 072 78-39-188 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego i podaniu do pumlicznej wiadomości w sposóm zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie na tamli-
cach ogłoszeń. 
 

PRZEWODNICZPCZ 
RZDN MIEJSKIEJ 

 
MAŁGORZATA KRASICKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3487 

UCHWAŁA RADY MIASTA TUBAU 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie zwolnienia z opłato za wpis do ewidencji działalności  
gospodarczej 

 Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Pra-
wo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) 
i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swomodzie działalności go-
spodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Lumań uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się z omowiązku wnoszenia opłaty za pierwszy 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej osomy, 
które w roku 2007 zarejestrują działalnośP gospodar-
czą po raz pierwszy. Zwolnienie nie dotyczy osóm, 
które prowadziły działalnośP gospodarczą jako wspól-
nicy w spółkach cywilnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lumań. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., 
jednak nie wcześniej niż po  upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZZCN RZDN 
 

MARIAN KWOLIK
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3488 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOTESŁAWIEC 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie upoważnienia Dorektora Miejskiego Ośrodka Pomoco Społecznej 
w Bolesławcu do załatwiania indowidualnoch spraw z zakresu administracji 

publicznej 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128) w zw. z art. 7 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pumlicznych 
(Dz. U. Nr 210, poz. 2135; zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, 
Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 194, 
poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 75, 
poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bolesławcu do załatwiania indywidual-
nych spraw z zakresu administracji pumlicznej związa-
nych z wydawaniem decyzji administracyjnych o pra-
wie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków pumlicznych, zgodnie z ustawą z dnia  
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków pumlicznych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZPCN RZDN 
 

STANISŁAW MAŁKOWSKI

 
 
 
 

3489 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOTESŁAWIEC 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie zmiano uchwało nr XXIII/ii7/04 Rado Miasta Bolesławiec z dnia 
8 września i004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Po-
moco Społecznej w Bolesławcul zmienionej uchwałą nr XTI/4z0/05 Rado  
                     Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada i005 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, 
poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, 
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w zw. z art. 7 ust. 2 i art. 54 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków pumlicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135; zmiany 
Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, 
Nr 157, poz. 1314, Nr 194, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, 
poz. 1485; z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711) Rada Miasta 
Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
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§ 1 

W uchwale nr XXIII/227/04 Rady Miasta Bolesławiec z 
dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bole-
sławcu wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 w postanowieniach ogólnych dodaje się pkt 

10 w mrzmieniu: 
„10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków pumlicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze 
zm.)”, 

2) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w mrzmieniu: 
„4. Ośrodek realizuje zadania z zakresu administra-
cji rządowej zlecone gminie, związane z wydawa-
niem decyzji administracyjnych o prawie do świad-
czeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
pumlicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków pumlicznych, na podstawie 
upoważnienia Rady Miasta Bolesławiec”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZPCN RZDN 
 

STANISŁAW MAŁKOWSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3490 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOTESŁAWIEC 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie przojęcia Programu Pomoco Regionalnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558: Nr 113, poz. 984; 
Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128),  art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (j.t. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez 
gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lum tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1017)  Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się Program Pomocy Regionalnej, stanowią-
cy załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZPCN RZDN 
 

STANISŁAW MAŁKOWSKI



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 238 –  21353  – Poz. 3490 

Załącznik do uchwało Rado Miasta 
Bolesławiec z dnia i5 paBdziernika 
i006 r. (poz. 3490) 

 
 
PROGRAM POMOCY REGIONATNEJ  NA WSPIERANIE NOWYCH INWESTYCJI TUB TWORZENIE NOWYCH 

MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z NOWĄ INWESTYCJĄ DTA PRZEDSIYBIORCLW  PROWADZĄCYCH 
DZIAŁATNOŚĆ  NA TERENIE  GMINY MIEJSKIEJ  BOTESŁAWIEC 

 
 
z. Cel programu  

Program przeznaczony jest na wspieranie nowych 
inwestycji  lum tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją. Jego celem jest 
wspomaganie rozwoju regionalnego omszaru omję-
tego pomocą, zdefiniowanego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r.  
w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej 
(Dz. U. Nr 200, poz.2050).  

i. Podstawa prawna  
Podstawę prawną  pomocy stanowią: 
– art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (D z. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), 

– art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 121, poz. 844), 

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierp-
nia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy 
pomocy regionalnej na wspieranie nowych in-
westycji lum tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją (Dz. U.  
Nr. 142, poz. 1017), 

– program pomocy regionalnej na wpieranie no-
wych inwestycji lum tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją dla 
przedsięmiorców prowadzących działalnośP na 
terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. 

3. Definicje 
IlekroP w uchwale jest mowa o: 
1) nowej inwestycji, 
2) tworzeniu nowych miejsc pracy, 
3) mikroprzedsięmiorcy, małym i średnim przed-

sięmiorcy, 
4) pomocy eksportowej, 
5) podregionach, 
6) kosztach kwalifikujących się do omjęcia pomo-

cą na wspieranie nowych inwestycji, 
7) kosztach kwalifikujących się do omjęcia pomo-

cą na tworzenie nowych miejsc pracy związa-
nych z nową inwestycją, 

8) maksymalnej intensywności pomocy, 
9) dużym projekcie inwestycyjnym – należy przez 

to rozumieP definicje zawarte w rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r.  
w sprawie udzielania przez gminy pomocy re-
gionalnej  na wspieranie nowych inwestycji lum 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych  
z nową inwestycją. 

4. Zakres terotorialno programu 
Program omejmuje teren  Gminy Miejskiej Bolesła-
wiec. 

5. Zakres branżowo programu 
1. Programem Pomocy Regionalnej nie jest omjęta 

pomoc: 

1) eksportowa, 
2) w zakresie działalności związanej z produk-

cją, przetwarzaniem lum omrotem produkta-
mi, o których mowa w załączniku 1 do 
Traktatu WE,  

3) w rymołówstwie, 
4) w sektorach: żeglugi morskiej, mudownic-

twa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, 
górnictwa węgla kamiennego i mrunatnego, 
przemysłu włókien syntetycznych. 

2. Zwolnieniu  od podatku od nieruchomości na 
podstawie niniejszego  Programu Pomocy Re-
gionalnej nie podlegają: 
1) mudynki lum ich części związane z działalno-

ścią handlową oraz mudowle związane  
z tymi mudynkami, 

2) mudynki i mudowle zajęte na stacje paliw. 
6. Beneficjenci 

Wszyscy przedsięmiorcy i  wszystkie rodzaje 
przedsięmiorstw (małe, średnie i duże), które speł-
nią  następujące warunki:  
1) zrealizują inwestycję o wartości co najmniej 

500.000 PLN  w okresie 3 lat, 
2) utworzą  co najmniej 20 nowych miejsc pracy 

związanych z inwestycją. 
3) pokryją co najmniej 25% kosztów finansowa-

nia inwestycji. 
4) nie należą do żadnego z sektorów wykluczo-

nych z programu pomocy. 
5) nie są w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9–

11 Wytycznych Wspólnotowych dotyczących 
pomocy państwa w celu ratowania i restruktu-
ryzacji zagrożonych przedsięmiorstw (Dz. Urz. 
UE C 244 z 1 października 2004 r.). 

7. Mechanizm przoznawania pomoco 
Pomoc przyznawana mędzie automatycznie 
wszystkim kwalifikującym się meneficjentom, któ-
rzy spełnią warunki programu. 

8. Charakter i forma pomoco 
Pomoc przyznawana mędzie w formie zwolnienia  
z podatku od nieruchomości. Okres zwolnienia 
mędzie zależał od zainwestowanej kwoty oraz od 
liczmy utworzonych miejsc pracy.  
Pomoc na tworzenie miejsc pracy w związku  
z  nowymi inwestycjami mędzie przyznawana na 
miejsca pracy stworzone w ciągu 3 lat od zakoń-
czenia inwestycji.  
Liczmę utworzonych miejsc pracy omlicza się 
zgodnie z Wytycznymi w sprawie krajowej pomo-
cy regionalnej. Pomoc przysługuje pod warunkiem 
utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres 
nie krótszy niż 5 lat od dnia udzielenia pomocy.  
Omjęta  pomocą inwestycja zostanie utrzymana co 
najmniej przez okres 5 lat od jej zakończenia. 
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9. Ogólne warunki dopuszczalności pomoco 
Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy regio-
nalnej na podstawie Programu należy złożyP przed 
rozpoczęciem prac nad danym projektem. 
Dokumenty i informacje wymienione w pkt 11 na-
leży złożyP po zakończeniu nowej inwestycji lum 
utworzeniu nowych miejsc pracy związanych   
z nową inwestycją. 

z0. Szczegółowe warunki udzielenia pomoco regio-
nalnej na wspieranie nowoch inwestocji lub two-
rzenie nowoch miejsc praco związanoch z nową 
inwestocją 
1. Zwalnia się na okres 12 miesięcy z podatku od 

nieruchomości grunty, mudynki i mudowle z ni-
mi związane po spełnieniu jednego z poniż-
szych warunków: 
1) poniesienia nakładów na nowe inwestycje 

związane z tymi omiektami w wysokości co 
najmniej 500.000 PLN, 

2) utworzenia w związku z nową inwestycją 
co najmniej 20 nowych miejsc pracy w tych 
omiektach, 

2. Okres zwolnienia przedłuża się o 1 miesiąc od-
powiednio za każdy kolejny zainwestowany  
1 mln  PLN  lum za każde 3 kolejne nowo 
utworzone miejsca pracy, z zastrzeżeniem, że 
łączny okres zwolnienia nie może przekroczyP 
120 m-cy. 

zz. Womagane dokumento i informacje niezbędne do 
ustalenia dopuszczalności pomoco Przedsiębiorco 
ubiegająco się o pomoc na podstawie Programu 
zobowiązani są dostarczoć: 
1) oświadczenie o pomocy pumlicznej otrzymanej 

w okresie 3 lat poprzedzających dzień  złożenia 
wniosku, 

2) dokument stwierdzający namycie gruntu, 
3) pozwolenie na użytkowanie mudynku lum mu-

dowli, 
4) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc 

pracy w związku z zakończeniem mudowy  mu-
dynku lum mudowli, 

5) oświadczenie o wartości nowej inwestycji, 
wynikające z kosztorysu powykonawczego  
oraz o udziale własnym w nakładach związa-
nych z inwestycją, kwalifikującym się do  om-
jęcia pomocą na podstawie Programu, wyno-
szącym co najmniej 25% wartości  inwestycji, 

6) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji oraz 
nowo utworzonych miejsc pracy przez  okres 
co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy, 

7) oświadczenie o wysokości przewidywanych 
dwuletnich kosztów pracy nowo  zatrudnio-
nych pracowników w związku z nową inwe-
stycją, omejmujących koszty płacy  mrutto pra-
cowników powiększone o wszystkie omowiąz-
kowe płatności związane z ich  zatrudnieniem, 

8) deklarację, że nowo utworzone miejsca pracy 
oraz stan zatrudnienia pozostałych  pracowni-
ków zatrudnionych w jednostkach organizacyj-
nych przedsięmiorcy działających  na terenie 
Gminy Miejskiej Bolesławiec, mędą zachowane 
co najmniej 5 lat od dnia  udzielenia pomocy- 
na poziomie nie niższym niż w dniu złożenia 
wniosku o  przystąpienie do programu pomo-
cowego. 

zi. Wielkość środków przewidzianoch na udzielenie 
pomoco w ramach uchwało 
Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z podat-
ku od nieruchomości spowoduje zmniejszenie 
wpływów do mudżetu gminy.  
Będzie to częśP przyszłych dochodów mudżetu 
gminy. Łączną wielkośP środków przeznaczonych 
na udzielenie pomocy na podstawie uchwały sza-
cuje się na ok.20 mln PLN. 

z3. Intensowność pomoco 
Maksymalną wysokośP pomocy udzielonej w for-
mie zwolnienia z podatku ogranicza odpowiedni 
pułap pomocy regionalnej, stanowiący  50% 
kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo przewi-
dziano możliwośP podwyższenia intensywności 
pomocy  o 15 punktów  procentowych mrutto w 
przypadku wszystkich małych i średnich przedsię-
miorstw. 
W przypadku pomocy udzielanej na realizację du-
żych inwestycji o wartości przekraczającej 50 mln 
EUR, intensywnośP pomocy omlicza się w sposóm 
określony w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania 
przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie 
nowych inwestycji lum tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U.  
Nr 142, poz. 1017). 

z4. Koszto kwalifikowane 
Do kosztów kwalifikujących się do omjęcia pomo-
cą na wspieranie nowych inwestycji lum tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwe-
stycją  zalicza się  koszty wymienione w § 4 i § 5 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 
2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lum 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z 
nową inwestycją,  poniesione przez przedsięmiorcę 
po dokonaniu zgłoszenia  o zamiarze korzystania  
z pomocy. 

z5. Czas trwania programu 
Program omowiązuje do 31 grudnia 2016r., przy 
czym zgłoszenia o zamiarze korzystania z progra-
mu przedsięmiorcy mogą składaP do dnia 31 grud-
nia 2006r. 

z6. Kumulacja pomoco 
Dopuszcza się kumulację pomocy pochodzącej  
z różnych źródeł pumlicznych, pod warunkiem 
przestrzegania  maksymalnej  intensywności okre-
ślonej w § 8  lum § 9 ust.1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie 
udzielania przez gminy pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lum tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1017). 

z7. Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieru-
chomości na podstawie uchwało  
Beneficjent traci prawo do zwolnienia z podatku 
od nieruchomości w przypadku: 
1) sprzedaży nieruchomości lum jej części, mędącej 

przedmiotem zwolnienia na podstawie uchwa-
ły, przed upływem 5 lat od dnia udzielenia po-
mocy, 

2) gdy nowa inwestycja lum nowo utworzone 
miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez 
okres  5 lat od dnia udzielenia pomocy, 
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Beneficjent pomocy zomowiązany jest powiadomiP 
pisemnie Prezydenta Miasta Bolesławiec o utracie 
prawa do zwolnienia na podstawie uchwały w terminie 
14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących 
jego utratę. 

W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od 
nieruchomości przedsięmiorca jest zomowiązany do 
zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach przewidzia-
nych  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. 
zmian.).

 
 
 
 
 

349z 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TĄDKU ZDROJU 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zmiano dotochczasowej nazwo parku zwanego Parkiem  
Centralnom w Tądku Zdroju 

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

 
 

§ 1 

Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy parku 
zwanego Parkiem Centralnym poprzez nadanie mu 
nazwy: Park Zdrojowo imienia Jana Pawła II. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka 
Zdroju. 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZZCN 
RZDN MIEJSKIEJ 

 
LESZEK PAZDYK

 
 
 
 

349i 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TĄDKU ZDROJU 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie określenia zasad  udzielania stopendiów Rado Miejskiej  
dla uczniów i studentów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. 
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, „Zasady udzielania stypendiów Rady 
Miejskiej dla uczniów i studentów” 

 
 

ZASADY UDZIETANIA STYPENDILW RADY MIEJSKIEJ 
DTA UCZNILW I STUDENTLW Z BUDŻETU MIASTA I GMINY TĄDEK ZDRLJ 

 
§ 1 

Zakres podmiotowo uchwało 

1. Stypendia udzielane mogą myP uczniom szkół pod-
stawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz stu-
dentom uczelni wyższych zawodowych i magister-
skich, zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Lą-
dek Zdrój. 

2. Stypendia dla studentów studiów dziennych i za-
ocznych wypłacane mogą myP do ukończenia przez 
studenta 26 roku życia. 

3. Stypendia udzielane  mogą myP uczniom i studen-
tom z tytułu wymitnych osiągnięP naukowych, arty-
stycznych i sportowych. 
a) Stypendia naukowe mogą myP przyznawane 

uczniom szkół podstawowych i gimnazjum , któ-
rzy  za  2 semestry nauki poprzedzające złożenie 
wniosku osiągnęli średnią ocen ze wszystkich 
przedmiotów w wysokości 5,4 i wyższą. 

m) Stypendia naukowe mogą myP przyznawane 
uczniom szkół średnich, którzy za 2 semestry 
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nauki poprzedzające złożenie wniosku uzyskali 
średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wy-
sokości 5,2 i wyższą. 

c) Stypendia naukowe mogą myP przyznawane stu-
dentom, którzy za 2 semestry nauki poprzedza-
jące złożenie wniosku, uzyskali średnią ocen ze 
wszystkich przedmiotów w wysokości 4,7  
i wyższą. 

d) Stypendia naukowe wymienione w pkt 3 lit. a, 
m) i c) przyznawane są uczniom i studentom, 
którzy poza uzyskaniem wymienionej w tych 
punktach średniej  ocen, osiągnęli wyróżnienia  
i nagrody w konkursach i olimpiadach przedmio-
towych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim 
lum międzynarodowym. 

e) Stypendia za osiągnięcia artystyczne i sportowe 
mogą myP przyznawane uczniom i studentom, 
którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia  
i nagrody o charakterze ogólnopolskim lum mię-
dzynarodowym, lum wygrali zawody sportowe  
o charakterze ogólnopolskim i międzynarodo-
wym, promując jednocześnie swoją szkołę  
i gminę Lądek Zdrój. 

4. Nie przyznaje się stypendiów uczniom i studentom 
spełniającym warunki określone w punktach 1, 2 
i 3, jeśli otrzymują stypendia naukowe, artystyczne 
lum sportowe z innych źródeł poza gminnym fundu-
szem stypendialnym. Powyższe zastrzeżenie nie do-
tyczy stypendiów za wyniki w nauce, przyznawa-
nych przez dyrektora placówki oświatowej na pod-
stawie przepisów ustawy o systemie oświaty. 

§ 2 

Wosokość stopendium 

1. W uchwale mudżetowej Rada Miejska corocznie 
planuje ogólną kwotę przeznaczoną na stypendia, 
przyznawane na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale. 

2. Stypendium indywidualne nie może przekroczyP 
kwoty 250 zł miesięcznie. 

3. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż  
5 miesięcy i nie dłuższy niż 1O miesięcy. 

4. Stypendium dla poszczególnych uczniów lum stu-
dentów może myP przyznawane na kolejne okresy 
wymienione w pkt  II.3, jednakże przez łączny 
okres nie dłuższy niż 30 miesięcy. 

§ 3 

Organo uprawnione do przoznawania stopendium 

1. Stypendia przyznawane są przez Radę Miejską w 
Lądku Zdroju, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ko-
misji Rady Miejskiej właściwej dla spraw edukacji, 
w ramach kwoty określonej zgodnie z pkt I.1 oraz 
po spełnieniu warunków określonych w niniejszej 
uchwale. 

2. Rada Miejska rozpatrując wnioski przy podejmowa-
niu decyzji o wysokości indywidualnego stypen-
dium mędzie mrała pod uwagę wyłącznie osiągnięcia 
ucznia lum  studenta. W przypadku jednakowych 
osiągnięP stosowane mędą preferencje dla dzieci 
pochodzących z terenów wiejskich. 

§ 4 

Trob składania wniosków o stopendia 

1. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów 
uprawnieni są: 
a) dyrektor szkoły 
m) rodzic lum prawny opiekun ucznia niepełnoletnie-

go 
c) pełnoletni uczeń lum student. 

2. Wnioski składa się do Biura Rady Miejskiej w Lądku 
Zdroju w terminie do 30 czerwca każdego roku 
(odnośnie do stypendiów przyznawanych w I se-
mestrze roku szkolnego lum akademickiego) i w 
terminie do 31 stycznia każdego roku (odnośnie do 
stypendiów przyznawanych w II semestrze roku 
szkolnego lum akademickiego). 

3. Do wniosku należy dołączyP: 
a) uwierzytelnione kopie świadectwa szkolnego, 

indeksu, kartę ocen semestralnych wystawioną 
przez dyrektora szkoły za ostatni rok szkolny lum 
akademicki almo semestr 

m) opinię dyrektora szkoły lum dziekana wydziału 
uczelni 

c) opis osiągnięP osomy umiegającej się o stypen-
dium (laureat olimpiad i konkursów, uzyskane 
nagrody, własne prace naukowe, pumlikacje, 
opis dzieł artystycznych, osiągnięcia w zawo-
dach sportowych itp.) Osiągnięcia winny doty-
czyP okresu ostatniego roku szkolnego ( akade-
mickiego) lum semestru. Opis powinien myP po-
twierdzony przez dyrektora szkoły, opiekuna na-
ukowego, artystycznego, trenera sportowego 
itp. 

4. W razie niekompletności wniosku wzywa osomę 
określoną w § 4 ust. 1 do uzupełnienia wniosku w 
terminie 7 dni. 

5. Komisja Rady Miejskiej właściwa dla spraw eduka-
cji przygotowuje propozycję podziału kwoty prze-
znaczonej na stypendia poszczególnym uczniom lum 
studentom. Opinię w tej sprawie komisja przedkła-
da na sesję Rady Miejskiej. 

6. Szczegółowy trym załatwiania wniosku i przygoto-
wania wypłaty stypendiów określi Burmistrz w dro-
dze zarządzenia. 

§ 5 

Wopłata stopendium 

1. Uroczyste wręczenie uchwały o przyznaniu stypen-
dium odmywa się  na kolejnej sesji Rady Miejskiej. 

2. Stypendium  wypłacane jest  gotówką w kasie  
Urzędu Miasta i  Gminy  w  okresach miesięcznych 
w terminie do 10 każdego miesiąca z góry, do rąk 
uprawnionego. W przypadku dziecka niepełnolet-
niego stypendium wypłacane jest do rąk rodzica 
dziecka lum jego opiekuna prawnego. Stypendium 
może myP także przekazywane przelewem na ra-
chunek mankowy wskazany przez wnioskodawcę. 

§ 6 

Przepiso ko cowe 

1. Traci moc uchwała nr Lr/298/02 Rady Miejskiej w 
Lądku Zdroju z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów 
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i studentów, zmieniona uchwałą Rady Miejskiej  
nr rIII/76/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Lądka Zdroju. 

 
 
 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

 
PRZEWODNICZZCN 
RZDN MIEJSKIEJ 

 
LESZEK PAZDYK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBLTCE 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gmino w Sobótce 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 ze zm.1), w związku z art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 2  
i ust. 2 oraz art. 238 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
mlicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.2) Rada Miejska uchwala: 

 
 

§ 1 

Nadaje się Urzędowi Miasta i Gminy w Somótce Statut 
o treści: 

„Statut Urzędu Miasta i Gmino w Sobótce 

§ 1 

Urząd Miasta i Gminy w Somótce, zwany dalej Urzę-
dem, działa w szczególności na podstawie przepisów: 
1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
2) ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach pumlicz-

nych. 
§ 2 

Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Somótka. 

§ 3 

1. Siedzimą Urzędu jest miasto Somótka, ul. Rynek 1. 
2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Somótka. 
§ 4 

Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza Miasta  
i Gminy Somótka, powołanym do wykonywania zadań 
pumlicznych, w tym zadań własnych Gminy, określo-
nych w przepisach prawa. 

 

§ 5 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa 
Regulamin Organizacyjny, nadany w drodze zarządze-
nia przez Burmistrza Miasta i Gminy Somótka. 

§ 6 

Urząd jest jednostką mudżetową Gminy i funkcjonuje 
według zasad określonych w ustawie o finansach pu-
mlicznych.  

§ 7 

Zmiany w niniejszym Statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Somótka. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZPCN 
RZDN MIEJSKIEJ 

 
ANNA KWAŚNIEWSKA

_________________ 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  
i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128.  

2. Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie nadania statutów sołectwom gmino Prochowice 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Mia-
sta i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Sołectwu Cichomórz nadaje się statut o treści: 
 
 

„STATUT SOŁECTWA CICHOBLRZ 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową  sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Cichomórz, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Cichomórz , 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta  

i Gminy Prochowice, 
5) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-

twa Cichomórz , 
6) Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta i 

Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut. 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Cichomórz jest jednostką pomocniczą 
Miasta i Gminy Prochowice  

2. Sołectwo omejmuje omszar 275 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa, 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2  Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie  
w celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  
nie później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady , Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7 dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez  zemra-
nie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys . 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 
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1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przeka-
zuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty  zemra-
nia. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do  roz-
patrzenia Radzie. 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu  wiej-
skim lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw  waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii  
w imieniu mieszkańców sołectwa. 

4.Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 
m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 

Sołeckiej, 
c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych danego so-
łectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rady, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego, pro-

tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołec-
kiej, sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz 
korespondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Miasta i Gminy danego sołectwa 

winni mraP udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza  sposomów ich realiza-
cji, 

d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-
łectwa i jego mieszkańców, 

e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-
dzących omsługę ludności, 

f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji różnych  przedsięwzięP służą-
cych domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw, które przekraczają możli-
wości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i  członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co  naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust. 1, 
wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym  zemraniu w tym sa-
mym dniu po upływie 30 minut od pierwszego ter-
minu zemrania mez względu na liczmę osóm uczestni-
czących. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 
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§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokółu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa , a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4.Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5.Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemranie 
Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja skru-
tacyjna przystępuje do wykonywania swoich czyn-
ności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nie opa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większej 
liczmie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów . Za 
wymranych do Rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów. W 

przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na dany 
mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza ponow-
ne wymory pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali 
największą i równą ilośP głosów. Za wymranego 
uważa się tego kandydata, który uzyskał większą 
liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji.  

4. Protokół z wymorów przekazuje przewodniczący 
skrutacyjnej komisji Burmistrzowi, który ogłasza 
wyniki wymorów zgodnie z miejscowym zwycza-
jem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem  kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia  Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich w opinii środowiska. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się  
w trymie właściwym do ich powołania i winno myP 
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa  
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce  zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie trwa-
nia kadencji przeprowadza samodzielnie zemranie 
wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA  
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi.  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy. 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  
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§ 28 

1. Rada , w drodze uchwały, może przekazaP Sołec-
twu do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odmiorczego podpisanego przez 
przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana  
z mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady, oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys . DziałalnośP ta podlega ocenie 
Zemrania Wiejskiego.  

3. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta  
i Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Soł-
tysa i członka Rady Sołeckiej.  

4. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie Wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie w 
sprawach własności lum innych praw rzeczowych  
i majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołec-
twa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 2 

Sołectwu Dąmie nadaje się statut o treści: 

„STATUT SOŁECTWA DĄBIE 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową  sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Dąmie, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Dąmie, 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta  

i Gminy Prochowice, 

5) Statucie - należy przez to rozumieP Statut sołectwa 
Dąmie , 

6) Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta  
i Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut. 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Dąmie jest jednostką pomocniczą Miasta  
i Gminy Prochowice  

2. Sołectwo omejmuje omszar 636 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa, 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie  
w celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
nie później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady, Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7 dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez zemra-
nie. 
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4. Porządek zemrania ustala sołtys. 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 
1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przekazu-
je Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty  zemrania. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i  omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do  roz-
patrzenia Radzie . 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu  wiej-
skim lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich  Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw  waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w  
imieniu mieszkańców sołectwa. 

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 
m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 

Sołeckiej, 
c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących  przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 

h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 
wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych  danego 
sołectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rady, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego,  pro-
tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań  oraz kore-
spondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Miasta i Gminy danego sołectwa 

winni mraP udział w posiedzeniach  Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących  do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza  sposomów ich realiza-
cji, 

d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-
łectwa i jego mieszkańców, 

e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-
dzących omsługę ludności, 

f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji różnych  przedsięwzięP służą-
cych domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw,  które przekraczają moż-
liwości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i  członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust. 1, 
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wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym zemraniu w tym samym 
dniu po upływie 30 min. od pierwszego terminu ze-
mrania mez względu na  liczmę osóm uczestniczą-
cych. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory, może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana  w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokółu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa, a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5. Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemra-
nie Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja 
skrutacyjna przystępuje do wykonywania swoich 
czynności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nieopa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większej 
liczmie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  

– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów . Za 
wymranych do rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów. W 
przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na dany 
mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza ponow-
ne wymory pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali 
największą i równą ilośP głosów. Za wymranego 
uważa się tego kandydata, który uzyskał większą 
liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji.  

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi , który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed  zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem  kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich  w opinii środowiska. 

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się w 
trymie właściwym do ich powołania i winno myP  
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa 
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie  
trwania kadencji przeprowadza samodzielnie zemra-
nie wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA  
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi.  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy. 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 
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§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 

1. Rada , w drodze uchwały, może przekazaP Sołec-
twu do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odmiorczego podpisanego przez 
przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana z 
mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady , oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys. DziałalnośP ta podlega ocenie 
zemrania wiejskiego.  

3. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta  
i Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Soł-
tysa i członka Rady Sołeckiej.  

4. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie  
w sprawach własności lum innych praw rzeczowych  
i majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołec-
twa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 3 

Sołectwu Gromadzyń nadaje się statut o treści: 

„STATUT SOŁECTWA GROMADZYU 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 
§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 

2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 
Gromadzyń, 

3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 
Gromadzyń , 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 
Gminy i Miasta w Prochowicach, 

5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta i 
Gminy Prochowice, 

5) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-
twa Gromadzyń , 

6) Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta i 
Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut . 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Gromadzyń jest jednostką pomocniczą 
Miasta i Gminy Prochowice  

2. Sołectwo omejmuje omszar 168 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa, 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie w 
celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  nie 
później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady , Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 
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§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7 dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez zemra-
nie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys. 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 
1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przeka-
zuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty  zemra-
nia. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do rozpa-
trzenia Radzie. 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu wiejskim 
lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich  Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw  waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w 
imieniu mieszkańców sołectwa. 

4.Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 

m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 
Sołeckiej, 

c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących  przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych danego so-
łectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rady, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego, pro-
tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz kore-
spondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Miasta i Gminy danego sołectwa 

winni mraP udział w posiedzeniach  Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących  do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza  sposomów ich realizacji, 
d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-

łectwa i jego mieszkańców, 
e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-

dzących omsługę ludności, 
f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 

wspólnej realizacji różnych  przedsięwzięP służą-
cych domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw,  które przekraczają moż-
liwości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
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się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem  określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co  naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust.1, 
wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przepro-
wadza się na następnym zemraniu w tym samym 
dniu po upływie 30 min. od pierwszego terminu ze-
mrania mez względu na  liczmę osóm uczestniczących. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory, może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokółu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest  spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez  
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa , a następnie składu osomowego  członków Rady 
Sołeckiej. 

4.Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5.Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemranie 
Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja skru-
tacyjna przystępuje do wykonywania swoich czyn-
ności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nieopa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większej 
liczmie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów. Za 
wymranych do rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów. W 
przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na dany 
mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza ponow-
ne wymory pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali 
największą i równą ilośP głosów. Za wymranego 
uważa się tego kandydata, który uzyskał większą 
liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji.  

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi , który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed  zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem  kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia  Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich  w opinii środowiska. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się w 
trymie właściwym do ich powołania i winno myP  
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa 
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie  
trwania kadencji przeprowadza samodzielnie zemra-
nie wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA  
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi.  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 
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3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy. 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 

1. Rada, w drodze uchwały, może przekazaP Sołectwu 
do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo – odmiorczego podpisanego 
przez przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana z 
mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady , oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady .  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys . DziałalnośP ta podlega ocenie 
zemrania wiejskiego.  

3. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta  
i Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Soł-
tysa i członka Rady Sołeckiej.  

4. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie  
w sprawach własności lum innych praw  
i majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołec-
twa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 4 

Sołectwu Golanka Dolna nadaje się statut o treści: 

„STATUT SOŁECTWA GOTANKA DOTNA 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 

4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 
gospodarkę finansową sołectwa, 

5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Golanka Dolna, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Golanka Dolna, 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta i 

Gminy Prochowice, 
5) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-

twa Golanka Dolna, 
6)  Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta i 

Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa, a 
w szczególności: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym) Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z  późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut. 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Golanka Dolna jest jednostką pomocniczą 
Miasta i Gminy Prochowice.  

2. Sołectwo omejmuje omszar 1042 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa. 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie  
w celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
nie później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 
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§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady , Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7 dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez zemra-
nie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys . 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 
1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przeka-
zuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty  zemra-
nia. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i  omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do  roz-
patrzenia Radzie . 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu  wiej-
skim lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich  Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw  waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii  
w imieniu mieszkańców sołectwa. 

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 
m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 

Sołeckiej, 
c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących  przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych  danego 
sołectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rad, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego,  pro-
tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań  oraz kore-
spondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Gminy danego sołectwa winni 

mraP udział w posiedzeniach  Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących  do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza  sposomów ich realiza-
cji, 

d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-
łectwa i jego mieszkańców, 

e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-
dzących omsługę ludności, 

f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji różnych  przedsięwzięP służą-
cych domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw,  które przekraczają moż-
liwości sołectwa. 
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IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i  członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem  określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust.1, 
wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym  zemraniu w tym sa-
mym dniu po upływie 30 min. od pierwszego ter-
minu zemrania mez względu na  liczmę osóm uczest-
niczących. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory, może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana  w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokółu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez  
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa, a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4.Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5. Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemra-
nie Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja 

skrutacyjna przystępuje do wykonywania swoich 
czynności.  

5. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

6. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nieopa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

7. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większejlicz-
mie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnymkandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów . Za 
wymranych do rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów. W 
przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na dany 
mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza ponow-
ne wymory pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali 
największą i równą ilośP głosów. Za wymranego 
uważa się tego kandydata, który uzyskał większą 
liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji.  

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi , który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed  zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem  kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia  Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich w opinii środowiska. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się  
w trymie właściwym do ich powołania i winno myP  
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa  
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie  
trwania kadencji przeprowadza samodzielnie zemra-
nie wiejskie zwołane przez sołtysa. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 238 –  21370  – Poz. 3494 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA  
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi .  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy . 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 

1. Rada , w drodze uchwały, może przekazaP Sołec-
twu do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo – odmiorczego podpisanego 
przez przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana  
z mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady , oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys. DziałalnośP ta podlega ocenie 
zemrania wiejskiego.  

3. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta  
i Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Soł-
tysa i członka Rady Sołeckiej.  

4. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie w 
sprawach własności lum innych praw rzeczowych i 
majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołectwa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 5 

Sołectwu Kawice nadaje się statut o treści: 

„STATUT SOŁECTWA KAWICE 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową  sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o : 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Kawice, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Kawice , 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta  

i Gminy Prochowice, 
5) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-

twa Kawice , 
6)  Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta  

i Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut . 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Kawice jest jednostką pomocniczą Miasta 
i Gminy Prochowice.  

2. Sołectwo omejmuje omszar 1658 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa. 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie w 
celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  nie 
później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 
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ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady , Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7  dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez  zemra-
nie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys. 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 
1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przeka-
zuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty  zemra-
nia. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i  omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do  roz-
patrzenia Radzie . 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu  wiej-
skim lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich  Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w  
imieniu mieszkańców sołectwa. 

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 
m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 

Sołeckiej, 
c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących  przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych  danego 
sołectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rad, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego,  pro-
tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań  oraz kore-
spondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Gminy danego sołectwa winni 

mraP udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza sposomów ich realizacji, 
d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-

łectwa i jego mieszkańców, 
e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-

dzących omsługę ludności, 
f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 

wspólnej realizacji różnych przedsięwzięP służących 
domru wsi i jej mieszkańców, 
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g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw, które przekraczają możli-
wości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i  członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem  określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co  naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust.1, 
wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym  zemraniu w tym sa-
mym dniu po upływie 30 min. od pierwszego ter-
minu zemrania mez względu na  liczmę osóm uczest-
niczących. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory, może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady  Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokółu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest  spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez  
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa, a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5. Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemra-
nie Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja 
skrutacyjna przystępuje do wykonywania swoich 
czynności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nie opa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większej 
liczmie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów. Za 
wymranych do rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów. W 
przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na dany 
mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza ponow-
ne wymory pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali 
największą i równą ilośP głosów. Za wymranego 
uważa się tego kandydata, który uzyskał większą 
liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji. 

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi, który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed  zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem  kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia  Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich  w opinii środowiska. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się  
w trymie właściwym do ich powołania i winno myP  
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa  
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce  zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie trwa-
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nia kadencji przeprowadza samodzielnie zemranie 
wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA  
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi .  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy. 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie Gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 
1. Rada , w drodze uchwały, może przekazaP Sołec-

twu do dysponowania mienie komunalne. 
2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 

protokołu zdawczo-odmiorczego podpisanego przez 
przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana z 
mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady , oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady .  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys . DziałalnośP ta podlega ocenie 
Zemrania Wiejskiego.  

3. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta  
i Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Soł-
tysa i członka Rady Sołeckiej.  

4. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie  
w sprawach własności lum innych praw rzeczowych  
i majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołec-
twa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 6 

Sołectwu Kwiatkowice nadaje się statut o treści: 

„STATUT SOŁECTWA KWIATKOWICE 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową  sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Kwiatkowice, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Kwiatkowice, 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta i 

Gminy Prochowice, 
5) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-

twa Kwiatkowice 
6) Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta i 

Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym) Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut. 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Kwiatkowice jest jednostką pomocniczą 
Miasta i Gminy Prochowice  

2. Sołectwo omejmuje omszar 856 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa, 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 
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2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie  
w celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  
nie później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady , Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7  dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez  zemra-
nie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys. 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 
1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przekazu-
je Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty  zemrania. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do  roz-
patrzenia Radzie. 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu wiejskim 
lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich  Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw  waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w  
imieniu mieszkańców sołectwa. 

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 
m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 

Sołeckiej, 
c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych danego so-
łectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rad, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego, pro-
tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz kore-
spondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Gminy danego sołectwa winni 

mraP udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza sposomów ich realizacji, 
d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-

łectwa i jego mieszkańców, 
e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-

dzących omsługę ludności, 
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f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji różnych przedsięwzięP służących 
domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw, które przekraczają możli-
wości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i  członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co  naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust.1, 
wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym zemraniu w tym samym 
dniu po upływie 30 min. od pierwszego terminu ze-
mrania mez względu na  liczmę osóm uczestniczą-
cych. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory, może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana  w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokółu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa , a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5. Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemra-
nie Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja 
skrutacyjna przystępuje do wykonywania swoich 
czynności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nieopa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większej 
liczmie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów. Za 
wymranych do rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów.  
W przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na 
dany mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza 
ponowne wymory pomiędzy kandydatami, którzy 
otrzymali największą i równą ilośP głosów. Za wy-
mranego uważa się tego kandydata, który uzyskał 
większą liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji.  

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi , który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed  zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem  kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia  Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich  w opinii środowiska. 

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się w 
trymie właściwym do ich powołania i winno myP  
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa  
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce zemrania. 
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2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie trwa-
nia kadencji przeprowadza samodzielnie zemranie 
wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA  
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi .  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy. 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 

1. Rada , w drodze uchwały może przekazaP Sołectwu 
do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odmiorczego podpisanego przez 
przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana z 
mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady, oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady.  

4. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys. DziałalnośP ta podlega ocenie 
zemrania wiejskiego.  

5. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta  
i Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Soł-
tysa i członka Rady Sołeckiej.  

6. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie w 
sprawach własności lum innych praw rzeczowych  
i majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołec-
twa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 7 

Sołectwu Lisowice nadaje się statut o treści: 

„STATUT SOŁECTWA TISOWICE 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o : 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Lisowice, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Lisowice , 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta  

i Gminy Prochowice, 
5) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-

twa Lisowice, 
6) Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta 

i Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut. 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Lisowice jest jednostką pomocniczą Mia-
sta i Gminy Prochowice.  

2. Sołectwo omejmuje omszar 1891 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
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2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa. 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie w 
celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie 
później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady , Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7 dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez zemra-
nie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys. 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 
1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przeka-
zuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty zemra-
nia. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do rozpa-
trzenia Radzie. 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu wiejskim 
lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw  waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w 
imieniu mieszkańców sołectwa. 

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 

a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 
oraz Radzie Sołeckiej, 

m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 
Sołeckiej, 

c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych danego so-
łectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rad, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego, pro-
tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań  oraz kore-
spondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Gminy danego sołectwa winni 

mraP udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
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m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 
finansowych mędących do dyspozycji sołectw, 

c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-
wach sołectwa oraz analiza sposomów ich realizacji, 

d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-
łectwa i jego mieszkańców, 

e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-
dzących omsługę ludności, 

f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji różnych przedsięwzięP służących 
domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw, które przekraczają możli-
wości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co  naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust. 1, 
wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym zemraniu w tym samym 
dniu po upływie 30 min. od pierwszego terminu ze-
mrania mez względu na liczmę osóm uczestniczących. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokółu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa, a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4.Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5.Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemranie 
Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja skru-
tacyjna przystępuje do wykonywania swoich czyn-
ności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nieopa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większej 
liczmie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów . Za 
wymranych do Rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów. W 
przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na dany 
mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza ponow-
ne wymory pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali 
największą i równą ilośP głosów. Za wymranego 
uważa się tego kandydata, który uzyskał większą 
liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji.  

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi , który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich w opinii środowiska. 
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2. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się w 
trymie właściwym do ich powołania i winno myP 
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa 
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie trwa-
nia kadencji przeprowadza samodzielnie zemranie 
wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA  
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi.  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy . 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie Gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 

1. Rada, w drodze uchwały, może przekazaP Sołectwu 
do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odmiorczego podpisanego przez 
przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana  
z mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady , oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady.  

4. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys. DziałalnośP ta podlega ocenie 
zemrania wiejskiego.  

5. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta  
i Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Soł-
tysa i członka Rady Sołeckiej.  

6. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie  
w sprawach własności lum innych praw rzeczowych  
i majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołec-
twa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 8 

Sołectwu Mierzowice nadaje się statut o treści: 

„STATUT SOŁECTWA MIERZOWICE 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Mierzowice, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Mierzowice, 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta i 

Gminy Prochowice, 
5) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-

twa Mierzowice, 
6)  Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta i 

Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut . 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Mierzowice jest jednostką pomocniczą 
Miasta i Gminy Prochowice.  
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2. Sołectwo omejmuje omszar 802 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa. 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie w 
celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  nie 
później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady , Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7 dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego omra-
dom Sołtys lum osoma upoważniona przez zemranie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys. 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 
1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przeka-
zuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty zemra-
nia. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do rozpa-
trzenia Radzie . 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu wiejskim 
lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich  Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w 
imieniu mieszkańców sołectwa. 

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 
m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 

Sołeckiej, 
c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych danego so-
łectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rad, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego,  pro-
tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz kore-
spondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Gminy danego sołectwa winni 

mraP udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej. 
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(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza sposomów ich realizacji, 
d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-

łectwa i jego mieszkańców, 
e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-

dzących omsługę ludności, 
f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 

wspólnej realizacji różnych przedsięwzięP służących 
domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw, które przekraczają możli-
wości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co  naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust.1, 
wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym  zemraniu w tym sa-
mym dniu po upływie 30 min. od pierwszego ter-
minu zemrania mez względu na  liczmę osóm uczest-
niczących. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory, może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana  w głosowaniu jawnym 

spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady  Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokółu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa, a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4.Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5.Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemranie 
Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja skru-
tacyjna przystępuje do wykonywania swoich czyn-
ności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nie opa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większej 
liczmie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów. Za 
wymranych do Rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów. W 
przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na dany 
mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza ponow-
ne wymory pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali 
największą i równą ilośP głosów. Za wymranego 
uważa się tego kandydata, który uzyskał większą 
liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji  

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi, który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  
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§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed  zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem  kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia  Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich  w opinii środowiska. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się w 
trymie właściwym do ich powołania i winno myP  
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa  
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie trwa-
nia kadencji przeprowadza samodzielnie zemranie 
wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA 
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi .  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy . 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 

1. Rada, w drodze uchwały, może przekazaP Sołectwu 
do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odmiorczego podpisanego przez 
przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana z 
mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 

Miasta i Gminy i Rady, oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady .  

4. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys. DziałalnośP ta podlega ocenie 
zemrania wiejskiego.  

5. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta  
i Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Soł-
tysa i członka Rady Sołeckiej.  

6. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie  
w sprawach własności lum innych praw rzeczowych  
i majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołec-
twa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 9 

Sołectwu Motyczyn nadaje się statut o treści: 

„STATUT SOŁECTWA MOTYCZYN 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową  sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Motyczyn, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Motyczyn, 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta  

i Gminy Prochowice, 
6) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-

twa Motyczyn, 
7) Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta 

i Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut. 
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II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Motyczyn jest jednostką pomocniczą 
Miasta i Gminy Prochowice  

2. Sołectwo omejmuje omszar 496 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa. 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie w 
celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  nie 
później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady , Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7  dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez  zemra-
nie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys. 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 
1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 

3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 
sołectwa i jego mieszkańców, 

4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-
nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przeka-
zuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty  zemra-
nia. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i  omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do rozpa-
trzenia Radzie. 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu wiejskim 
lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich  Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw  waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w  
imieniu mieszkańców sołectwa. 

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 
m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 

Sołeckiej, 
c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) owiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych danego so-
łectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rad, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego, pro-
tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz kore-
spondencję urzędową. 
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RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Gminy danego sołectwa winni 

mraP udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących  do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza  sposomów ich realiza-
cji, 

d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-
łectwa i jego mieszkańców, 

e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-
dzących omsługę ludności, 

f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji różnych przedsięwzięP służących 
domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw, które przekraczają możli-
wości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co  naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust.1, 
wymory, Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym zemraniu w tym samym 
dniu po upływie 30 min. od pierwszego terminu ze-
mrania mez względu na liczmę osóm uczestniczących. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokołu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa , a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5.Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemranie 
Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja skru-
tacyjna przystępuje do wykonywania swoich czyn-
ności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7.Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nieopa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8.Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do gło-
sowania postawiono znak „x” przy większej liczmie 
kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie po-
stawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów . Za 
wymranych do Rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów. W 
przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na dany 
mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza ponow-
ne wymory pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali 
największą i równą ilośP głosów. Za wymranego 
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uważa się tego kandydata, który uzyskał większą 
liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji.  

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi , który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich w opinii środowiska. 

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się w 
trymie właściwym do ich powołania i winno myP 
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa  
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie  
trwania kadencji przeprowadza samodzielnie zemra-
nie wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA  
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi .  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy . 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 

1. Rada, w drodze uchwały, może przekazaP Sołectwu 
do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odmiorczego podpisanego przez 
przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana z 
mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady , oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys. DziałalnośP ta podlega ocenie 
zemrania wiejskiego.  

3. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta i 
Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Sołty-
sa i członka Rady Sołeckiej.  

4. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie w 
sprawach własności lum innych praw rzeczowych i 
majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołectwa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 10 

Sołectwu Rogów Legnicki nadaje się statut o treści: 

„STATUT SOŁECTWA ROGLW TEGNICKI 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Rogów Legnicki, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Rogów Legnicki, 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta i 

Gminy Prochowice, 
6) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-

twa Rogów Legnicki, 
7)  Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta i 

Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
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1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut . 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Rogów Legnicki jest jednostką pomocni-
czą Miasta i Gminy Prochowice  

2. Sołectwo omejmuje omszar 844 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa. 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie w 
celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie 
później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady , Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7 dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez zemra-
nie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys . 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 

1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przeka-
zuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty zemra-
nia. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i  omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do  roz-
patrzenia Radzie . 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu wiejskim 
lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w 
imieniu mieszkańców sołectwa. 

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 
m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 

Sołeckiej, 
c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących  przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych danego so-
łectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rad, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego, pro-
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tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz kore-
spondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Gminy danego sołectwa winni 

mraP udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust, 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza sposomów ich realizacji, 
d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-

łectwa i jego mieszkańców, 
e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-

dzących omsługę ludności, 
f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 

wspólnej realizacji różnych przedsięwzięP służących 
domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw, które przekraczają możli-
wości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i  członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem  określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust. 1, 
wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym zemraniu w tym samym 
dniu po upływie 30 min. od pierwszego terminu ze-
mrania mez względu na liczmę osóm uczestniczących. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory, może postanowiP o omowiązku podpisania 
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokółu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa, a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4.Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5.Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemranie 
Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja skru-
tacyjna przystępuje do wykonywania swoich czyn-
ności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nieopa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większej 
liczmie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów . Za 
wymranych do Rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów.  
W przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na 
dany mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza 
ponowne wymory pomiędzy kandydatami, którzy 
otrzymali największą i równą ilośP głosów. Za wy-
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mranego uważa się tego kandydata, który uzyskał 
większą liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji.  

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi , który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich w opinii środowiska. 

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się w 
trymie właściwym do ich powołania i winno myP  
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1.W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa przed 
upływem kadencji wymory nowego sołtysa zarządza 
Burmistrz w tym celu wydaje postanowienie okre-
ślające w nim termin i miejsce zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie trwa-
nia kadencji przeprowadza samodzielnie zemranie 
wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA  
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi .  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy . 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu Gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 

1. Rada , w drodze uchwały, może przekazaP Sołec-
twu do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odmiorczego podpisanego przez 
przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana z 
mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady , oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady.  

4. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys. DziałalnośP ta podlega ocenie 
zemrania wiejskiego.  

5. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta  
i Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Soł-
tysa i członka Rady Sołeckiej.  

6. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie w 
sprawach własności lum innych praw rzeczowych  
i majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołectwa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 11 

Sołectwu Szczedrzykowice nadaje się statut o treści: 

„STATUT SOŁECTWA SZCZEDRZYKOWICE 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Szczedrzykowice, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Szczedrzykowice, 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta  

i Gminy Prochowice, 
5) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-

twa Szczedrzykowice, 
6) Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta 

i Gminy Prochowice.   

§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
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1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut. 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 

1. Sołectwo Szczedrzykowice jest jednostką pomocni-
czą Miasta i Gminy Prochowice  

2. Sołectwo omejmuje omszar 430 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa. 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie  
w celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
nie później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady, Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7 dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez zemra-
nie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys. 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 

1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przeka-
zuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty zemra-
nia. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do rozpa-
trzenia Radzie. 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu wiejskim 
lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys niemędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w 
imieniu mieszkańców sołectwa. 

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 
m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 

Sołeckiej, 
c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych danego so-
łectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rad, 

j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego,  pro-
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tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań  oraz kore-
spondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Gminy danego sołectwa winni 

mraP udział w posiedzeniach  Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących  do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza sposomów ich realizacji, 
d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-

łectwa i jego mieszkańców, 
e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-

dzących omsługę ludności, 
f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 

wspólnej realizacji różnych przedsięwzięP służących 
domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw, które przekraczają możli-
wości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co  naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust.1, 
wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym  zemraniu w tym sa-
mym dniu po upływie 30 min. od pierwszego ter-
minu zemrania mez względu na  liczmę osóm uczest-
niczących. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana  w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokołu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa, a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4.Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5.Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemranie 
Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja skru-
tacyjna przystępuje do wykonywania swoich czyn-
ności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nie opa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większej 
liczmie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-

ta, który otrzymał największą liczmę głosów . Za 
wymranych do Rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów.  
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W przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na 
dany mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza 
ponowne wymory pomiędzy kandydatami, którzy 
otrzymali największą i równą ilośP głosów. Za wy-
mranego uważa się tego kandydata, który uzyskał 
większą liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji.  

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi , który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed  zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem  kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia  Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich w opinii środowiska. 

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się w 
trymie właściwym do ich powołania i winno myP  
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa 
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie trwa-
nia kadencji przeprowadza samodzielnie zemranie 
wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA 
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi .  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy . 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 

1. Rada, w drodze uchwały, może przekazaP Sołectwu 
do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odmiorczego podpisanego przez 
przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana z 
mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady , oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady.  

4. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys. DziałalnośP ta podlega ocenie 
zemrania wiejskiego.  

5. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta i 
Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Sołty-
sa i członka Rady Sołeckiej.  

6. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie  
w sprawach własności lum innych praw rzeczowych  
i majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołec-
twa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 12 

Sołectwu Szczedrzykowice Stacha nadaje się statut  
o treści: 

„STATUT SOŁECTWA SZCZEDRZYKOWICE STACJA 

I. POSTANOWIENIA OGLTNE 

§ 1 

Statut sołectwa określa: 
1) nazwę i omszar sołectwa, 
2) organizacje i zakres działania organów sołectwa, 
3) trym wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
4) gospodarkę mieniem powierzonym sołectwu oraz 

gospodarkę finansową  sołectwa, 
5) nadzór nad działalnością sołectwa.  

§ 2 

IlekroP w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieP Miasto i Gminę 

Prochowice, 
2) Sołectwie – należy przez to rozumieP sołectwo 

Szczedrzykowice Stacja, 
3) Sołtysie – należy przez to rozumieP Sołtysa wsi 

Szczedrzykowice Stacja, 
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieP Burmistrza 

Gminy i Miasta w Prochowicach, 
5) Radzie – należy przez to rozumieP Radę Miasta  

i Gminy Prochowice, 
5) Statucie – należy przez to rozumieP Statut sołec-

twa Szczedrzykowice Stacja, 
6) Urzędzie – należy przez to rozumieP Urząd Miasta  

i Gminy Prochowice.   
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§ 3 

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji 
mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa,  
a w szczególności: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z  późn. zm.), 

2) Statut Miasta i Gminy Prochowice, 
3) niniejszy Statut. 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 

§ 4 
1. Sołectwo Szczedrzykowice Stacja jest jednostką 

pomocniczą Miasta i Gminy Prochowice.  
2. Sołectwo omejmuje omszar 180 ha. 

III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANLW 
SOŁECTWA 

§ 5 

Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy miesz-
kańcy sołectwa. 

§ 6 

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są: 
1) Zemranie wiejskie – organ uchwałodawczy so-

łectwa, 
2) Sołtys – organ wykonawczy sołectwa, 
3) Rada Sołecka – organ pomocniczy sołtysa. 

§ 7 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i koń-
czy się z upływem kadencji Rady. 

2. Burmistrz zwołuje pierwsze zemranie wiejskie  
w celu dokonania wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  
nie później niż 3 miesiące po wymorach do Rady. 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

§ 8 

Prawo udziału w zemraniu wiejskim przysługuje 
wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym 
czynne prawo wymorcze. 

§ 9 

Zemranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zemraniu, 
3) na wniosek Rady, Burmistrza lum Rady Sołeckiej. 

§ 10 

1. Zemranie wiejskie odmywa się w miarę potrzem nie 
rzadziej niż 1 raz w roku. 

2. Termin i miejsce zemrania wiejskiego podaje Sołtys 
do wiadomości pumlicznej co najmniej na 7 dni 
przed datą odmycia. 

3. Zemranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego om-
radom Sołtys lum osoma upoważniona przez zemra-
nie. 

4. Porządek zemrania ustala sołtys. 
5. Uchwały zemrania wiejskiego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 
6. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygoto-

waniu i organizacji przemiegu zemrania, Burmistrz 
deleguje pracownika Urzędu do współpracy. 

§ 11 

Do kompetencji o charakterze decyzyjnym zemrania 
wiejskiego należą: 
1) wymór i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla 

sołectwa i jego mieszkańców, 
4) uchwalanie programów działania w zakresie wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 

§ 12 

1. Uchwały i opinie zemrania wiejskiego Sołtys przeka-
zuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty  zemra-
nia. 

2. Burmistrz w miarę możliwości zapewnia ich realiza-
cję, jeżeli nie naruszają interesu gminy i omowiązu-
jących przepisów prawa.  

3 .Burmistrz w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie mądź kieruje do rozpa-
trzenia Radzie. 

4. O sposomie realizacji uchwał lum wniosków Bur-
mistrz informuje mieszkańców na zemraniu wiejskim 
lum w sposóm zwyczajowo przyjęty. 

SOŁTYS 

§ 13 

1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny, 
Rada Gminy może ustanowiP zasady na jakich Soł-
tysowi mędzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży. 

2. Sołtys nie mędący radnym mierze udział w posiedze-
niach Rady dotyczących mezpośrednio spraw waż-
nych dla sołectwa mez prawa głosowania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 13 ust. 2). 
3. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z gło-

sem doradczym oraz prawo wyrażania opinii w 
imieniu mieszkańców sołectwa. 

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszowi pumlicznemu. 

§ 14 

Do omowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 
a) zwoływanie i przewodniczenie zemraniu wiejskiemu 

oraz Radzie Sołeckiej, 
m) realizowanie uchwał zemrania wiejskiego oraz Rady 

Sołeckiej, 
c) występowanie z wnioskami do organów Gminy, 
d) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej 

działalności sołectwa, 
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz, 
f) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa 

z mocy omowiązujących przepisów prawa, 
g) informowanie mieszkańców o wszystkich ważniej-

szych sprawach sołectwa, 
h) powiadamianie o terminie zwoływanego zemrania 

wiejskiego mądź Rady Sołeckiej radnych danego so-
łectwa, 

i) prowadzenie inkasa podatków lokalnych na pod-
stawie odręmnej uchwały Rad, 
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j) uczestniczenie w zemraniach, naradach i szkole-
niach organizowanych przez Burmistrza, 

k) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: 
statut sołectwa, uchwały zemrania wiejskiego, pro-
tokoły z zemrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 
sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz kore-
spondencję urzędową. 

RADA SOŁECKA 

§ 15 

1. Rada Sołecka składa się z 3–5 członków.  
2. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje spo-

łecznie. 
3. Członkowie Rady Gminy danego sołectwa winni 

mraP udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 15 ust. 3). 
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

§ 16 

Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 
a) przygotowanie zemrań wiejskich i sporządzenie pro-

jektów uchwał tych zemrań, 
m) przygotowanie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych mędących  do dyspozycji sołectw, 
c) zmieranie wniosków i opinii mieszkańców w spra-

wach sołectwa oraz analiza  sposomów ich realiza-
cji, 

d) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla so-
łectwa i jego mieszkańców, 

e) sprawowanie społecznej kontroli jednostek prowa-
dzących omsługę ludności, 

f) współpraca z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji różnych przedsięwzięP służących 
domru wsi i jej mieszkańców, 

g) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczą-
cymi rozpatrzenia spraw, które przekraczają możli-
wości sołectwa. 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 17 

1. Burmistrz zwołuje zemranie wiejskie, na którym ma 
myP dokonany wymór Sołtysa i  członków Rady So-
łeckiej. 

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zemrania wiej-
skiego dla wymoru Sołtysa i Rady Sołeckiej  podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa co naj-
mniej na 7 dni przed zemraniem  określając miejsce, 
dzień i godzinę jego przeprowadzenia.  

§ 18 

1. Dla dokonania wymoru mądź odwołania Sołtysa  
i Rady Sołeckiej wymagana jest omecnośP co  naj-
mniej 10% stałych mieszkańców sołectwa upraw-
nionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zemraniu wymor-
czym nie uzyska się omecności określonej w ust. 1, 
wymory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prze-
prowadza się na następnym zemraniu w tym samym 
dniu po upływie 30 min. od pierwszego terminu ze-
mrania mez względu na liczmę osóm uczestniczących. 

3. Zemranie wiejskie, na którym przeprowadza się 
wymory, może postanowiP o omowiązku podpisania  
listy omecności przez uczestników zemrania upraw-
nionych do głosowania. 

§ 19 

Bierne i czynne prawo wymorcze przysługuje miesz-
kańcom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe za-
meldowanie w Sołectwie.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/511/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 19). 

§ 20 

1. Wymory przeprowadza komisja skrutacyjna w skła-
dzie 3-osomowym wymrana  w głosowaniu jawnym 
spośród uprawnionych do głosowania uczestników 
zemrania. 

2. Członkiem komisji nie może myP osoma kandydująca 
na Sołtysa lum członka Rady  Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wymorów, 
4) sporządzenie protokółu z wymorów. 

§ 21 

1. Wymór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 
Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej 
liczmy kandydatów zgłoszonych mezpośrednio przez  
uprawnionych uczestników zemrania. 

2. Wymór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w 
głosowaniu tajnym. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wymoru Sołty-
sa, a następnie składu osomowego członków Rady 
Sołeckiej. 

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej zomowiązany 
jest ustaliP czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę 
na kandydowanie.  

5. Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów, Zemra-
nie Wiejskie zamyka listę kandydatów, a komisja 
skrutacyjna przystępuje do wykonywania swoich 
czynności.  

6. Komisja wymorcza sporządza karty do głosowania 
w porządku alfametycznym. Karty do głosowania 
powinny myP opieczętowane pieczęcią Urzędu Mia-
sta i Gminy.  

7. Nieważne są karty inne niż urzędowe lum nieopa-
trzone odpowiednią pieczęcią. 

8. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” przy większej 
liczmie kandydatów niż miejsc do omsadzenia lum nie 
postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie. 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna 
podlicza głosy i sporządza protokół z wymorów, 
wyszczególniając w nim liczmę: 
– osóm uprawnionych do głosowania,  
– głosów ważnych,  
– głosów nieważnych, 
– głosów oddanych na poszczególnych kandyda-

tów,  
– ewentualne uwagi dotyczące przemiegu głoso-

wania. 
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2. Za wymranego na Sołtysa uważa się tego kandyda-
ta, który otrzymał największą liczmę głosów. Za 
wymranych do rady Sołeckiej uważa się kandyda-
tów, którzy uzyskali największą liczmę głosów.  
W przypadku uzyskania równiej liczmy głosów na 
dany mandat, komisja skrutacyjna przeprowadza 
ponowne wymory pomiędzy kandydatami, którzy 
otrzymali największą i równą ilośP głosów. Za wy-
mranego uważa się tego kandydata, który uzyskał 
większą liczmę głosów. 

3. Protokół z wymorów podpisują wszyscy członkowie 
komisji.  

4. Protokół wymorów przekazuje przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej Burmistrzowi, który ogłasza wy-
niki wymorów zgodnie z miejscowym zwyczajem.  

§ 23 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są mezpośrednio 
odpowiedzialni przed zemraniem wiejskim i mogą 
myP przez zemranie wiejskie odwołani przed upły-
wem  kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych 
omowiązków, naruszają postanowienia  Statutu  
i uchwał zemrania lum dopuścili się czynu dyskwali-
fikującego ich  w opinii środowiska. 

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji odmywa się w 
trymie właściwym do ich powołania i winno myP  
przeprowadzone po wysłuchaniu zainteresowanych. 

§ 24 

1. W przypadku odwołania lum ustąpienia sołtysa 
przed upływem kadencji wymory nowego sołtysa  
zarządza Burmistrz w tym celu wydaje postanowie-
nie określające w nim termin i miejsce zemrania. 

2. Wymory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lum 
wymrania nowego składu całej Rady w czasie trwa-
nia kadencji przeprowadza samodzielnie zemranie 
wiejskie zwołane przez sołtysa. 

V. GOSPODARKA MIENIEM POWIERZONYM 
SOŁECTWU ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA  
SOŁECTWA 

§ 25 

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi przy-
znanymi w mudżecie gminy w wysokości określonej 
corocznie przez Radę w uchwale mudżetowej oraz 
innymi dochodami własnymi.  

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w statucie Gminy i innych 
uchwałach Rady. 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa mieści się w ra-
mach mudżetu gminy. 

§ 26 

Dochody Sołectwa tworzą:  
1) środki z mudżetu gminy, 
2) przychody własne Sołectwa z przekazanego mienia,  
3) domrowolne wpłaty osóm fizycznych i prawnych. 

§ 27 

1. Rada wyodręmnia corocznie w mudżecie gminy 
środki finansowe dla Sołectwa, które są przyzna-
wane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołec-
twa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok mudżetowy.  

2. O przeznaczeniu poszczególnych dochodów decy-
duje Rada Sołecka.  

§ 28 

1. Rada, w drodze uchwały, może przekazaP Sołectwu 
do dysponowania mienie komunalne. 

2. Przekazanie i zwrot mienia następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odmiorczego podpisanego przez 
przedstawicieli Burmistrza oraz Sołtysa.  

VI. ZAKRES KONTROTI I NADZORU ORGANLW 
GMINY NAD DZIAŁATNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 29 

3. Gospodarka finansowa Sołectwa jest związana  
z mudżetem gminy i podlega nadzorowi Skarmnika 
Miasta i Gminy i Rady, oraz kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady.  

4. Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa 
odpowiada Sołtys. DziałalnośP ta podlega ocenie 
zemrania wiejskiego.  

5. Rachunki z Sołectwa składane do Urzędu Miasta i 
Gminy muszą myP opisane i podpisane przez Sołty-
sa i członka Rady Sołeckiej.  

6. Rada może w odręmnej uchwale szczegółowo okre-
śliP zasady finansowania Sołectwa. 

§ 30 

Zemranie wiejskie ma prawo wyrażaP swoje opinie  
w sprawach własności lum innych praw rzeczowych  
i majątkowych w zakresie dotyczącym spraw Sołec-
twa.  

VII. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 31 

Zmiany w niniejszym statucie mogą myP dokonywane 
w trymie określonym dla jego nadania.”. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy. 

§ 14 

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

PRZEWODNICZPCZ 
RZDN MIZSTZ I GMINN 

 
ALICJA SIELICKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmiano chwało nr XXXIX/374/i006 z dnia i0 stocznia i006 r.   
w sprawie przojęcia Regulaminu utrzomania czostości i porządku na terenie 
                                            Gmino Oława 

 Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Powia-
towego Inspektora Sanitarnego  w Oławie, Rada Gminy Oława uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 
1. w § 1 uchwały skreśla się wyrazy: „Regulamin 

omowiązuje: 
1) właścicieli, użytkowników i zarządców nieru-

chomości, 
2) najemców lokali użytkowych (handlowych, 

usługowych, gastronomicznych, magazyno-
wych, innych gospodarczych), 

3) kierowników mudów (na terenie mudowy), 
4) wykonujących remonty, 
5) podmiotów prowadzących działalnośP w zakre-

sie transportu, usuwania wykonywania i uniesz-
kodliwiania stałych i płynnych odpadów.” 

2. w § 2 uchwały skreśla się treśP ust. 1. 
3. w § 3 ust. 4 skreśla się zdanie pierwsze. 
4. w § 3 zmienia się treśP ustępu 5, który otrzymuje 

mrzmienie: 
”Na nieruchomościach jednorodzinnych, wyłączo-
nych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymanie 
większej liczmy psów (powyżej 3 szt. osomników 
dorosłych) poza mudynkiem mieszkalnym, pod wa-
runkiem  spełnienia poniższych wymogów: 
a) psy należy przetrzymywaP w moksach oddalo-

nych od granicy sąsiednich nieruchomości mini-
mum 20 metrów oraz szczelnym  podłożu, amy 
nie dopuszczaP do zanieczyszczania wód grun-
towych. 

m) utrzymywanie psów na nieruchomości poza mu-
dynkiem  mieszkalnym nie może stwarzaP uciąż-
liwości dla właścicieli sąsiednich  nieruchomości. 

c) właściciel ma omowiązek zapewniP należyte wa-
runki sanitarno-higieniczne, nie dopuszczaP do 
zakłócania spokoju przez psy oraz zapomiegaP 
uciążliwościom zapachowym.” 

5. w § 3  ust 12 ostatnie zdanie otrzymuje mrzmienie: 
„Ponadto właściciele i użytkownicy omowiązani są 
do usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i in-
nych części nieruchomości”. 

6. w § 4 ust. 7 skreśla się wyrazy: „t.j. SKR Godzi-
kowice, ELKOTT  Stanowice” oraz wyrazy „t.j. 
ZGO GaP”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3 

Tekst jednolity Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminu Oława stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZZCN 
RZDN GMINN 

 
RYSZARD 

WOJCIECHOWSKI 
 
 
 
 

Załącznik do uchwało Rado Gmino 
Oława z dnia 3z lipca i006 r.  
(poz. 3495) 

 
„Regulamin utrzomania czostości i porządku na terenie 

Gmino Oława” 
 
 
I. Postanowienia ogólne: 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy, a dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie nieruchomości, 

2) rodzaju minimalnej pojemności urządzeń przezna-
czonych do gromadzenia odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości, a także ich umieszcze-
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nia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitar-
nym i technicznym, 

3) sposomu postępowania z odpadami urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, oraz elementów  
i konstrukcji mudowlanych zawierających azmest, 
a także opakowania po sumstancjach szkodliwych 
i środkach ochrony roślin, 

4) częstotliwości i sposomu pozmywania się odpadów 
komunalnych stałych i ciekłych z terenu nieru-
chomości, 

5) wdrożenie i organizację selektywnej zmiórki odpa-
dów w gospodarstwach domowych, 

6) zasady postępowania w gospodarstwach rolnych 
z odpadami powstającymi  w wyniku prowadzonej 
działalności rolniczej, 

7) maksymalny poziom odpadów komunalnych ule-
gających miodegradacji dopuszczonych do skła-
dowania na składowiskach odpadów, 

8) selektywne zmieranie odpadów innych niż komu-
nalne, powstających na terenie nieruchomości w 
wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, 

9) omowiązków osóm utrzymujących zwierzęta do-
mowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 
lum uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczysz-
czeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku,      

10) omowiązków osóm utrzymujących zwierzęta go-
spodarskie na terenach wyłączonych z produkcji 
rolnej, w tym także zakaz ich utrzymywania  na 
określonych omszarach lum na poszczególnych nie-
ruchomościach, 

11) wyznaczenie terenów podlegających omowiązko-
wej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. 

§ 2 

Jednostkami, które zajmują się wywozem nieczystości 
stałych oraz ścieków mytowo - gospodarczych są jed-
nostki posiadające zezwolenie Wójta Gminy Oława do 
świadczenia tych usług. 

II. Obowiązki użotkowników nieruchomości w zakresie 
warunków sanitarno-porządkowoch w Gminie Oła-
wa: 

§ 3 

1. Właściciele i użytkownicy nieruchomości zomo-
wiązani są do utrzymania czystości i porządku 
wokół swoich zamudowań mieszkalnych                   
i gospodarczych, a także do wykaszania traw  
i chwastów wokół swojej posesji, a nieruchomo-
ści odłogowane utrzymywaP w stanie tzw. czar-
nego ugoru. 

2. Właściciele i użytkownicy nieruchomości winni 
umieściP w widocznym z ulicy miejscu numer po-
rządkowy nieruchomości oraz zadmaP o jego este-
tyczny i czytelny wygląd. 

3. Właściciele zwierząt domowych zomowiązani są 
do zachowania  mezpieczeństwa i środków 
ostrożności zapewniających ochronę przed zagro-
żeniem lum uciążliwością dla ludzi oraz przed za-
nieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
użytku pumlicznego, ponoszą też pełną odpowie-
dzialnośP za zachowanie tych zwierząt. Ponadto 
właściciele psów zomowiązani są: 
a) poddaP psy raz w roku przymusowemu szcze-

pieniu przeciwko wściekliźnie, 

m) zawiadomiP natychmiast lecznicę dla zwierząt 
o pojawieniu się u psa  omjawów choromo-
wych, 

c) odosomniP psa podejrzanego o choromę, 
d) poddaP psa omserwacji, 
e) w przypadku potwierdzenia choromy zakaźnej, 

udostępniP pomieszczenie do dezynfekcji, 
f) w mudynkach wielolokalowych właściciele 

psów winni usuwaP zanieczyszczenia spowo-
dowane przez psy i koty na klatkach schodo-
wych i innych pomieszczeniach mudynku i po-
sesji. Ustala się, że w mudynkach wielorodzin-
nych liczma posiadanych psów i kotów nie mo-
że przekroczyP dwóch sztuk, 

g) opłacaP podatek od posiadanych psów, zgod-
nie z omowiązującą uchwałą w tym zakresie, 

h) właściciele psów zomowiązani są do utrzymy-
wania ich na terenie swoich posesji, amy nie 
stanowiły zagrożenia i uciążliwości dla ludzi, a 
także my nie zanieczyszczały terenów przezna-
czonych do wspólnego użytku. Sprawowanie 
stałego i skutecznego nadzoru nad posiadany-
mi zwierzętami, między innymi przez wykona-
nie szczelnych ogrodzeń zamezpieczających 
wydostanie się ich na zewnątrz, 

i) wyprowadzanie psa poza ogrodzenie posesji 
winno myP na smyczy, a rasy uznawanej za 
agresywną lum w inny sposóm zagrażającego 
otoczeniu – w nałożonym kagańcu, 

j) nie należy wyprowadzaP psów na place zamaw 
dla dzieci (piaskownice, zieleńce itp.). 

4. Właściciele psów uznanych za agresywne (zgod-
nie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Zdministracji z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za 
agresywne Dz. U. Nr 77, poz. 687) - winni zare-
jestrowaP w Urzędzie Gminy Oława fakt posiada-
nia psa oraz umieściP na ogrodzeniu ostrzeżenie – 
tamlicę „Uwaga pies agresywny”. 

5. Na nieruchomościach jednorodzinnych, wyłączo-
nych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymanie 
większej liczmy psów (powyżej 3 szt. osomników 
dorosłych) poza mudynkiem mieszkalnym, pod wa-
runkiem spełnienia poniższych wymogów: 
a) psy należy przetrzymywaP w moksach oddalo-

nych od granicy sąsiednich nieruchomości mi-
nimum 20 metrów oraz szczelnym podłożu, 
amy nie dopuszczaP do zanieczyszczania wód 
gruntowych, 

m) utrzymywanie psów na nieruchomości poza 
mudynkiem mieszkalnym nie może stwarzaP 
uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieru-
chomości, 

c) Właściciel ma omowiązek zapewniP należyte 
warunki sanitarno higieniczne, nie dopuszczaP 
do zakłócania spokoju przez psy oraz zapomie-
gaP uciążliwościom zapachowym. 

6. Utrzymywanie pni pszczelich jest możliwe pod 
warunkiem, że ich właściciel zachowa 10 metro-
wą odległośP od najmliższego mudynku mieszkal-
nego lum drogi oraz zapewni ogrodzenie pasieki do 
wysokości   3 m. Utrzymywanie pasiek nie może 
myP uciążliwe dla sąsiadów. 

7. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej i po-
sesjach mudynków wielolokalowych zamrania się 
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hodowli zwierząt gospodarskich. Za omiekt wielo-
lokalowy uważa się mudynek posiadający co naj-
mniej dwa mieszkania lum odręmne dwa numery. 
Umożliwia się tylko chów dromiu i zwierząt futer-
kowych o łącznej ilości nie większej niż 50 szt.                
i nie więcej niż 2 szt. trzody chlewnej w odpo-
wiednio wydzielonym pomieszczeniu i urządzo-
nym wymiegu. Wymiegi należy ogrodziP. Zamrania 
się wypuszczania dromiu na tereny przeznaczone 
do wspólnego użytku tj. skwery, place zamaw dla 
dzieci zlokalizowane przy zamudowaniach. Należy 
zachowaP odległośP lokalizacji pomieszczenia  
i wymiegu, przeznaczonego do przemywania zwie-
rząt od okien i drzwi lokali mieszkalnych – 10 m, 
od granicy sąsiednich działek – 5 m. Prowadzący 
chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłą-
czonych z produkcji rolniczej zomowiązani są do: 
a) przestrzegania przepisów sanitarno epidemio-

logicznych, 
m) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie 

są omornikiem i gnojówką w sposóm przewi-
dziany dla ścieków, 

c) składowaP omornik w odległości co najmniej  
10 m od linii rozgraniczającej drogi pumliczne, 
na terenie płaskim tak my odcieki nie mogły 
przedostawaP się na teren sąsiednich nieru-
chomości. 

8. Zomowiązuje się wszystkich właścicieli nierucho-
mości zamudowanych do dokonywania deratyzacji 
na omszarze i w terminach określonych Zarządze-
niem Wójta Gminy Oława, wydanym w zależności 
od nasilenia wystąpienia gryzoni, w uzgodnieniu  
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sani-
tarnym. Omowiązek przeprowadzenia deratyzacji 
wraz z pokryciem kosztów, ciąży na właścicielach 
i użytkownikach nieruchomości. W przypadku 
niewykonania zamiegu w określonym terminie, 
jednostka wyznaczona przez Wójta Gminy Oława 
dokona zamiegu na koszt właściciela nieruchomo-
ści, przy naliczeniu 30% kosztów manipulacyj-
nych do rachunku wystawionego przez wyko-
nawcę. 

9. Użytkownik nieruchomości zomowiązany jest za-
wrzeP umowę pisemną  z jednostką posiadającą 
zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy 
Oława w zakresie wywozu nieczystości stałych  
i płynnych. W przypadku gdy użytkownik nieru-
chomości nie udokumentuje korzystania z usług 
za okres 3 miesięcy omowiązek usuwania odpa-
dów przejmie Urząd Gminy Oława, naliczając wła-
ścicielowi  nieruchomości opłatę wyższą o 30% 
od aktualnie omowiązującej na podomną nierucho-
mośP wg kalkulacji komunalnej jednostki wywo-
zowej oraz omowiązujących norm w zasomach 
komunalnych. 

10. Zamrania się użytkownikom posesji wylewania 
nieczystości płynnych mezpośrednio na grunt, do 
rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz pól  
i lasów, a także podłączeń do sieci kanalizacji 
deszczowej. 

11. Zamrania się zakopywania odpadów oraz padłych 
zwierząt, indywidualnego wywożenia i wysypy-
wania odpadów stałych, wykorzystywania nie-
czynnych studni kopanych do gromadzenia      
odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych 

spływających z powierzchni dachów, podjazdów 
itp. 

12. Właściciel, użytkownik nieruchomości zomowiąza-
ny jest do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lo-
du, młota i innych zanieczyszczeń  z chodnika 
mezpośrednio przyległego do nieruchomości oraz 
do likwidacji śliskości na tym chodniku poprzez 
posypywanie piaskiem. Piasek użyty do tego celu 
należy uprzątnąP z chodnika po ustaniu przyczyn 
jego zastosowania. Śnieg i lód należy pryzmowaP 
poprzez odgarniecie go w sposóm i miejscu nie 
powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojaz-
dów. Ponadto właściciele i użytkownicy omowią-
zani są do usuwania nawisów (sopli) z okapów, 
rynien i innych części nieruchomości. 

13. Użytkownicy i właściciele nieruchomości wielolo-
kalowych zomowiązani są zapewniP mezpieczne 
dojście do swojej nieruchomości poprzez odśnie-
żanie i likwidację śliskości. 

14. Na terenach wydzielonych krawężnikiem lum 
oznakowaniem poziomym oraz przystankach ko-
munikacyjnych omowiązki uprzątnięcia, pozmycia 
się młota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 
należą do przedsięmiorców użytkujących tereny 
służące komunikacji pumlicznej. 

III. Obowiązki użotkownika nieruchomości w zakresie 
gromadzenia i wowozu odpadów stałoch i płon-
noch (ścieków botowo-gospodarczoch) 

§ 4 

1. Na każdego użytkownika nieruchomości nakłada 
się omowiązek gromadzenia odpadów komunal-
nych dromnych w pojemnikach, w związku z czym 
istnieje omowiązek wyposażenia własnej lum za-
rządzanej nieruchomości w pojemnik o omjętości 
co najmniej 110 litrów. Gospodarstwo winno kie-
rowaP się zasadą selektywnego gromadzenia od-
padów komunalnych, mając na uwadze oddziele-
nie odpadów: plastikowych, szkła, makulatury, 
które należy umieszczaP w punktach selektywnej 
zmiórki zlokalizowanych we wszystkich wsiach na 
terenie Gminy Oława. Koszt wywozu z punktów 
selektywnej zmiórki ponosi gmina, co w znacznym 
stopniu wpłynie na zmniejszenie omciążeń gospo-
darstwa domowego. Zakładany poziom selekcji 
odpadów, które mędą odmierane z gospodarstw 
domowych i kierowane na składowiska w przeli-
czeniu na jedną osomę: 
a) kuchennych ulegających miodegradacji: w roku 

– 2006 – 2 kg, 2007 – 4 kg, 2009 – 10 kg, 
2010 – 12 kg, 

m) opakowań z papieru, tekturą, tekstyliami w ro-
ku 2006 – 23 kg,    2010- 36 kg. 

2. W miejscowościach nie posiadających sieci kana-
lizacji sanitarnej posesje powinny myP wyposażo-
ne w szczelne zmiorniki mezodpływowe (szamma) 
przeznaczone do gromadzenia ścieków mytowo- 
-gospodarczych, zgodnie z wymogami § 34 i § 35 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz. U. 
Nr 10, poz. 46) lum w przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. Gospodarstwa hodowlane winny myP 
wyposażone w szczelne zmiorniki na gnojówkę  
lum gnojowicę i sprawne technicznie płyty do 
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gromadzenia omornika, kompostownia, dla których 
wymogi zostały określone również w powyższym 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej              
i Budownictwa (Dz. U. Nr 10, poz. 46). W miej-
scowościach z siecią kanalizacji sanitarnej istnieje 
omowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci  
(z wyjątkiem gospodarstw posiadających przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków). Należy prowadziP 
oddzielne gromadzenie ścieków mytowych, a od-
dzielnie gnojówki i gnojowicy. 

3. W razie mraku kanalizacji deszczowej lum ogólno-
spławnej dopuszcza się odprowadzenie czystych 
wód opadowych do dołów chłonnych na terenie 
własnej nieruchomości z zachowaniem zasady nie 
pogorszenia stosunków wodnych na sąsiedniej 
posesji. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu 
wód opadowych w celu kierowania go na teren 
sąsiedniej nieruchomości mez zgody jej właściciela 
jest zamronione. 

4. Użytkownicy nieruchomości zomowiązani są do 
udzielenia informacji związanych z wytwarzaniem 
i wywozem odpadów komunalnych oraz ścieków 
jak również udostępnienia (do wglądu) aktualnej 
umowy na wywóz tychże odpadów komunalnych 
i ścieków mytowo- gospodarczych, oraz dokumen-
tów potwierdzających usuwanie z terenu posesji 
stałych i płynnych odpadów komunalnych (faktura 
– potwierdzająca zapłatę). Pracownicy przepro-
wadzający kontrolę legitymowaP się muszą upo-
ważnieniem wydanym przez Wójta Gminy Oława. 

5. Opróżnianie zmiorników mezodpływowych rozli-
czane jest w oparciu o wskazania licznika pomoru 
wody lum gdy mrak licznika w oparciu o zapisane 
w § 5 pkt 2 normy, które wynikają z treści Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia norm 
zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70). 
Właściciele nieruchomości które nie są podłączone 
do sieci kanalizacyjnej sanitarnej zomowiązani są 
do zawarcia umowy w terminie dwóch tygodni od 
dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu na 
opróżnianie zmiorników mezodpływowych lum 
opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej   
z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczy-
stości. 

6. Za utrzymanie pojemników oraz miejsc ich usta-
wienia, a także za dezynfekcję pojemników od-
powiada użytkownik nieruchomości. 

7. Zamrania się wrzucania do pojemników na odpady 
komunalne szlamów oraz sumstancji toksycznych, 
żrących i wymuchowych oraz odpadów przemy-
słowych i medycznych. W przypadku wystąpienia 
odpadów niedozwolonych, omsługa składowiska 
ma omowiązek odmowy ich przyjęcia, o czym po-
winna powiadomiP Wójta Gminy Oława. Produ-
cent tych odpadów ma omowiązek unieszkodliwiP 
je w sposóm zamezpieczający środowisko w 
uzgodnieniu z organami administracji państwowej. 
Odpady niemezpieczne, zużyte akumulatory należy 
przekazywaP do jednostek w których zostały na-
myte, względnie podmiotów posiadających zezwo-
lenia na ich zmieranie. Zużyte materie oraz opako-
wania po preparatach trujących należy gromadziP 
oddzielnie i przekazywaP na składowisko odpa-
dów niemezpiecznych. Zużyte opony  przekazy-

waP jednostce prowadzącej odmiór. Opakowania 
po środkach ochrony roślin przekazywaP do jed-
nostek, w których zostały namyte, natomiast opa-
kowania po innych preparatach trujących i szko-
dliwych przekazywaP na składowisko odpadów 
niemezpiecznych. Odpady – elementy i konstruk-
cje mudowlane zawierające azmest mogą myP de-
montowane przez jednostki posiadające zezwole-
nia na odmiór odpadów niemezpiecznych i ich 
unieszkodliwianie. Wykazem jednostek dysponuje 
Urząd Gminy Oława. Odpady wielkogamarytowe i 
odpady z remontów, ich przypuszczalną ilośP oraz 
termin odmioru należy uzgodniP z jednostkami od-
mierającymi odpady stałe. 

8. Odmiór odpadów komunalnych odmywa się wg 
częstotliwości ustalonej w umowie z jednostkami 
odmierającymi, w zależności od ilości gromadzo-
nych śmieci. Odpady plastikowe, szklane oraz pa-
pier, należy gromadziP oddzielnie i umieszczaP w 
zlokalizowanych przez gminę kontenerach i po-
jemnikach, w wiejskich punktach selektywnej 
zmiórki odpadów komunalnych. W celu zmniejsze-
nia ilości odpadów przekazywanych na składowi-
sko i zmniejszenia ponoszonych kosztów za skła-
dowanie, dążyP do maksymalnego wykorzystania 
odpadów miodegradowalnych w gospodarstwie 
między innymi przez kompostowanie. 

9. Zamrania się mycia samochodów i sprzętu rolni-
czego w pomliżu otwartych zmiorników wodnych i 
wód płynących, ciągów pieszych, parkingów, 
skwerów. Na terenie nieruchomości mogą myP 
wykonywane naprawy pojazdów samochodowych 
i mechanicznych, a powstające  odpady winny 
myP usuwane zgodnie z przepisami o utrzymaniu 
czystości i porządku. 

10. Zamrania się mezpośredniego pomoru wody apara-
turą ochrony roślin ze stałych, otwartych zmiorni-
ków wodnych i wód płynących do chemicznych 
zamiegów ochrony roślin. 

IV. Tokalizacja i womagane objętość  pojemników: 

§ 5 

1. Pojemniki na odpady komunalne winny myP usta-
wione w miejscach łatwo dostępnych. Nie powinny 
stanowiP utrudnień dla jednostek przewozowych, 
sąsiadów, użytkowników dróg. 

2. Na każdej posesji zamieszkałej lum na której prowa-
dzona jest działalnośP gospodarcza, powinien myP 
ustawiony, co najmniej jeden pojemnik o omjętości 
110 l. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 
wspólne korzystanie przez sąsiadów z jednego po-
jemnika (samotni właściciele posesji). Dla domów 
wielomieszkaniowych, szkół, przedszkoli, omiektów 
gastronomicznych, jednostek zatrudniających po-
nad 10 osóm, ilośP i rodzaj pojemników (1100 li-
trów lum 10 m3 pojemności) oraz częstotliwośP 
wywozu winny myP ustalone w porozumieniu z jed-
nostką wywozową, po przeanalizowaniu ilości i ro-
dzaju powstających odpadów. W jednostkach go-
spodarczych należy gromadziP  odpady w oddziel-
nych pojemnikach: oddzielnie komunalne, oddzielnie 
powstające w trakcie prowadzenia działalności. 

3. Właściciele prywatnych posesji mieszkalnych zaku-
pują pojemniki typu SM 110 litrów na własny koszt 
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 lum mogą je dzierżawiP od jednostki wywozowej, 
ponosząc koszt dzierżawy (typ pojemnika należy 
uzgodniP z jednostką wywozową). 

4. Przy omiektach użyteczności pumlicznej: szkoły , 
przedszkola, świetlice należy umieściP pojemniki na 
odpady. Organizację wywożenia zamezpieczy gmi-
na. 

5. Koszty wywożenia odpadów z punktów selektyw-
nej zmiórki i omiektów pumlicznych pokrywa gmina. 

6. Podmioty prowadzące działalnośP usługową zomo-
wiązane są do zawarcia umowy na wywożenie sta-
łych i płynnych odpadów komunalnych z jednost-
kami posiadającymi zezwolenie wydane przez Wój-
ta Gminy Oława na wywóz nieczystości. 

7. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulega-
jących miodegradacji dopuszczonych do składowa-
nia na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 
wyselekcjonowanych do których osiągnięcia zomo-
wiązane są podmioty uprawnione: 
a) do 31 grudnia 2010 roku – do nie więcej niż 

75% wagowo całkowitej masy odpadów ulega-
jących miodegradacji, 

m) do 31 grudnia 2013 roku – do nie więcej niż 
50%, 

c) do 31 grudnia 2020 roku – do nie więcej niż 
35% w stosunku do masy tych odpadów wy-
tworzonych w roku 1995, mędą to następujące 
ilości: 
– 38 kg/osomę/rok w roku 2010, 
– 25 kg/osomę/rok w roku 2013, 
– 18 kg/osomę/rok w roku 2020. 

Omowiązek ten zrealizują przedsięmiorcy, którzy 
uzyskają zezwolenie na odmiór odpadów od miesz-
kańców nieruchomości. 

V. Postanowienia ko cowe 

§ 6 

1. Kontrolę wykonywania i przestrzegania niniejszego 
Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Oława. 

2. Naruszenie przepisów zawartych w niniejszym Re-
gulaminie podlega karze określonej w art. 10 usta-
wy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3496 

UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH 

z dnia 22 września 2006 r. 

w sprawie nadania nazwo w miejscowości Rzeszotaro 

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

 
 

§ 1 

Nadaje się ulicy zlokalizowanej na działce o numerze 
ewidencyjnym 401 w omręmie geodezyjnym 062 – 12 
Rzeszotary, stanowiącej częśP drogi powiatowej nr 
2194 przemiegającej od granicy działki o numerze ewi-
dencyjnym 415/3 do granicy omręmu w kierunku 
Grzymalina nazwę „Teśna”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mił-
kowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia 
opumlikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZZCN 
RZDN GMINN 

 
JERZY LEWANDOWSKI 
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3497 

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA 

z dnia 26 września 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzomania czostości i porządku na 
terenie Gmino Ruja 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz.128) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008) Rada Gminy Ruja, po zasięgnięciu opinii państwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego uchwala, co następuje: 

 
 

Regulamin utrzomania czostości i porządku na terenie Gmino Ruja 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne oraz zakres obowiązowania 
regulaminu 

§ 1 

1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Ruja. 

2. IlekroP w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieP ustawę  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008), 

2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieP 
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 

3) ustawie Prawo wodne – należy przez to rozu-
mieP ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019), 

4) odpadach komunalnych dromnych – należy przez 
to rozumieP odpady komunalne w rozumieniu 
ustawy o odpadach, które ze względu na swoje 
rozmiary i masę mogą myP zmierane w pojemni-
kach stanowiących wyposażenie nieruchomości,  

5) odpadach roślinnych – należy przez to rozumieP 
odpady powstające w wyniku pielęgnacji  
i uprawiania pumlicznych i prywatnych tere-
ówzieleni oraz gromadzone selektywnie odpady 
pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy, 

6) przedsięmiorstwie wywozowym – należy przez 
to rozumieP przedsięmiorstwo upoważnione, w 
rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach i ustawy o odpa-
dach do świadczenia sług w zakresie odmierania 
oraz transportu odpadów komunalnych lum 
opróżniania zmiorników mezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych.  

R o z d z i a ł   II 

Womagania w zakresie czostości i porządku na terenie 
nieruchomości 

§ 2 

Właściciele nieruchomości zomowiązani są do utrzy-
mania na jej terenie czystości i porządku oraz należy-
tego stanu sanitarno-higienicznego, a w szczególności: 

1) wyposażenia każdej zamudowanej nieruchomości w 
urządzenia służące do gromadzenia odpadów ko-
munalnych, których liczma i wielkośP musi myP ade-
kwatna do liczmy stałych mieszkańców, liczmy osóm 
przemywających czasowo oraz odpadów powstają-
cych w wyniku prowadzonej działalności gospodar-
czej, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/512/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 2 pkt 1 we fragmencie: 
„zamudowanej”). 
2) systematycznego usuwania nagromadzonych odpa-

dów komunalnych i w miarę potrzem wywozu nie-
czystości ciekłych oraz udokumentowania tego fak-
tu umowami, fakturami, rachunkami lum dowodami 
wpłaty, 

3) utrzymywania urządzeń i miejsc przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów komunalnych w należytym 
stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, 

4) prowadzenia selektywnej zmiórki odpadów komu-
nalnych powstałych na terenie nieruchomości we-
dług zasad określonych niniejszym Regulaminem, 

5) oznaczenia nieruchomości przez umieszczenie w 
widocznym miejscu tamliczki informacyjnej z nume-
rem porządkowym nieruchomości, 

6) dmania o właściwy stan techniczny i estetyczny 
omiektów małej architektury i omiektów mudowla-
nych usytuowanych na nieruchomości, w tym od-
nawiania elewacji mudynków oraz istniejących od 
strony ulicy ogrodzeń. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/512/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 2 pkt 5 i 6). 

§ 3 

Zamrania się: 
1) magazynowania odpadów komunalnych, gruzu 

mudowlanego na terenie nieruchomości, 
2) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących  

z gospodarstw domowych, sklepów, punktów ga-
stronomicznych i usługowych i innych nieruchomo-
ści, na których powstają odpady, do koszy ulicz-
nych oraz do pojemników innych właścicieli, 
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3) spalania odpadów na terenie otwartym i w pojem-
nikach przeznaczonych do ich gromadzenia, z wy-
jątkiem spalania pozostałości roślinnych, jeżeli spa-
lanie to nie narusza odręmnych przepisów, 

4) składowania materiałów mudowlanych, gruzu, pia-
sku, itp. poza nieruchomością, w szczególności na 
terenie pasa drogowego, mez zgody zarządcy drogi, 

5) wspólnego gromadzenia odpadów medycznych  
i weterynaryjnych wraz z odpadami komunalnymi, 

6) gromadzenia luzem odpadów powstałych w wyniku 
romót mudowlanych oraz odpadów wielkogamaryto-
wych w sposóm inny niż określony w Regulaminie, 

7) wrzucania do pojemników na odpady komunalne 
śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu mu-
dowlanego, kamieni, szlamu, sumstancji toksycz-
nych, żrących i wymuchowych, a także odpadów 
przemysłowych oraz szkodliwych dla środowiska, 

8) odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji 
sanitarnej. 

§ 4 

Na terenie posesji, dopuszcza się spalanie pozostałości 
roślinnych na terenie nieruchomości na wolnym powie-
trzu, w szczególności liści i dromnych gałęzi, w taki 
sposóm, amy nie powodowało to uciążliwości dla in-
nych. 

§ 5 

Dopuszcza się możliwośP wywozu mezpośrednio na 
wysypisko:  
1) przez właściciela nieruchomości odpadów wielko-

gamarytowych z terenu jego nieruchomości, 
2) przez właściciela nieruchomości gruzu mudowlane-

go powstałego na terenie jego nieruchomości, 
3) przez wykonawcę romót mudowlanych gruzu mu-

dowlanego pochodzącego z prowadzonych przez 
niego romót mudowlanych i rozmiórki omiektów mu-
dowlanych. 

§ 6 

1. Wywóz określony w §5 winien odmywaP się w 
sposóm uniemożliwiający rozsypywanie się gruzu 
mudowlanego. 

2. Dokonujący wywozu określonego w § 5 zomowią-
zany jest posiadaP dowody zapłaty za składowanie 
odpadów wielkogamarytowych i gruzu na składowi-
sku odpadów. 

§ 7 

1. Dopuszcza się zagospodarowanie dromnego gruzu 
mudowlanego do utwardzania lum naprawy znisz-
czonych dróg o nawierzchni gruntowej. 

2. Zamiar wysypywania gruzu na drogę gruntową 
należy wcześniej uzgodniP z właścicielem lum za-
rządcą drogi. 

§ 8 

1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady  
z działalności gospodarczej, to muszą one myP gro-
madzone w sposóm wyodręmniony od odpadów 
komunalnych. Zasady ich usuwania oraz postępo-
wania z nimi określają odręmne przepisy. Omowiązek 
ten dotyczy także odpadów płynnych oraz nieczy-
stości ciekłych pochodzących z tego rodzaju dzia-
łalności. 

2. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona 
jest działalnośP gospodarcza, zomowiązani są do 

udzielania Wójtowi Gminy Ruja i uprawnionym 
przez niego osomom informacji dotyczących ilości  
i rodzajów wytwarzanych odpadów oraz sposomu 
ich unieszkodliwiania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/512/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 8). 

Prowadzenie we wskazanom zakresie selektownej 
zbiórki odpadów komunalnoch 

§ 9 

1. Właściciele nieruchomości zomowiązani są do pro-
wadzenia selektywnej zmiórki odpadów komunal-
nych powstałych na terenie ich nieruchomości. 

2. Selektywna zmiórka odpadów komunalnych powin-
na myP prowadzona co najmniej z podziałem na pa-
pier, odpady z tworzywa sztucznego, odpady nie-
mezpieczne. powstałe w gospodarstwach domo-
wych oraz pozostałe odpady komunalne.             

§ 10 

1. Dla potrzem selektywnej zmiórki odpadów stosuje 
się oznaczone pojemniki. 

2. Pojemniki do selektywnej zmiórki odpadów komu-
nalnych mogą stanowiP własnośP: 
1) gminy, 
2) podmiotów świadczących usługi w zakresie od-

mierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, 

3) właścicieli nieruchomości. 
§ 11 

 Odpady niemezpieczne wytwarzane w gospodar-
stwach domowych należy wrzucaP do specjalnie do 
tego celu przygotowanych i oznakowanych pojemni-
ków ustawionych na terenie Gminy. 

§ 12 

1. W celu zagospodarowania jak największej ilości 
odpadów właściciele nieruchomości w porozumie-
niu z podmiotami odmierającymi odpady mogą 
ustawiaP na terenie nieruchomości własne pojemni-
ki do selektywnej zmiórki odpadów według rodzaju 
(plastik, makulatura) . CzęstotliwośP opróżniania 
pojemników uzależniona jest od stopnia napełnienia 
tych pojemników. 

2. Podmioty świadczące usługi w zakresie odmierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści zomowiązane są do systematycznego wyposa-
żania nieruchomości w pojemniki do selektywnej 
zmiórki tych odpadów. 

§ 13 

Powstające na terenie nieruchomości odpady orga-
niczne, w szczególności roślinne, powinny myP w mia-
rę posiadanych możliwości gromadzone oddzielnie  
i kompostowane we własnym zakresie. Kompostowa-
nie odpadów organicznych nie może stanowiP uciążli-
wości dla osóm trzecich. 

§14 

Surowce wtórne, po segregacji z odpadów komunal-
nych, mieszkańcy i właściciele nieruchomości mogą 
samodzielnie i na własny koszt dostarczaP do punktów 
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skupu zorganizowanych przez różne podmioty gospo-
darcze. 

Uprzątanie błotal śniegul lodu i innoch zanieczoszcze  
z części nieruchomości służącoch do użotku  
                              publicznego 

§ 15 

1. Uprzątnięcie młota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń poprzez zamiatanie, zmieranie, zmywa-
nie, itp. z chodników położonych wzdłuż nierucho-
mości, z dróg pumlicznych, z przystanków komuni-
kacyjnych, z części nieruchomości służących do 
użytku pumlicznego, przez podmioty do tego zomo-
wiązane, na podstawie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, powinno nastąpiP 
niezwłocznie po ich zaśnieżeniu, omlodzeniu lum za-
nieczyszczeniu. 

2. Błoto, śnieg i lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnię-
te z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 
należy gromadziP na skraju chodnika od strony 
jezdni z zachowaniem możliwości mezpiecznego 
przejścia i przejazdu. 

3. Na drogach pumlicznych śnieg i lód usunięty z jezdni 
i chodników należy układaP w pryzmy w omszarze 
pasa drogowego, wzdłuż krawędzi jezdni  
i chodnika, w miejsce niepowodujące zakłóceń w 
ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 16 

Zomowiązuje się właścicieli nieruchomości do: 
1) usuwania na mieżąco nawisów śniegu z dachów 

oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części 
elewacji położonych w rejonie chodnika wzdłuż nie-
ruchomości, 

2) zgramiania liści z chodników przylegających do nie-
ruchomości, co najmniej na początku i na końcu 
okresu wegetacyjnego oraz w miarę mieżących po-
trzem. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/512/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 16 pkt 2). 

§ 17 

Zamrania się: 
1) gromadzenia zanieczyszczeń uprzątniętych z chod-

ników w pojemnikach przeznaczonych na odpady 
komunalne, 

2) zgarniana śniegu, lodu, młota i innych zanieczysz-
czeń z chodnika na jezdnię. 

§ 18 

Zomowiązuje się właścicieli zadrzewionych i zakrze-
wionych nieruchomości położonych wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych (chodników, dróg) do ich utrzymania 
w stanie nieutrudniającym mezpiecznego korzystania z 
pasa drogowego. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/512/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 18). 

§ 19 

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się 
tereny lum omiekty służące do użytku pumlicznego, 
mają omowiązek ustawienia na tych terenach lum 

omiektach koszy na śmieci i systematycznego ich 
opróżniania z częstotliwością zapomiegającą prze-
pełnieniu i gniciu odpadów. 

2. Omowiązek określony w ust. 1 dotyczy także za-
rządzającego drogą pumliczną, znajdującą się na om-
szarze zamudowanym w rejonach o intensywnym 
ruchu pieszych oraz przedsięmiorców utrzymujących 
przystanki komunikacji pumlicznej. 

§ 20 

1. Sprzątanie ulic, chodników i placów oraz odśnieża-
nie tych terenów winno się odmywaP w sposóm za-
pewniający na mieżąco ich utrzymanie w czystości i 
porządku oraz zgodnie z planami letniego i zimowe-
go utrzymania dróg. 

§ 21 

Wykonywanie postanowień § 2, § 3, § 15, § 27  
w przypadku prowadzenia mudów jest omowiązkiem 
wykonawcy romót mudowlanych. 

Mocie i naprawo pojazdów samochodowoch poza 
mojniami i warsztatami naprawczomi 

§ 22 

1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych po-
winno odmywaP się w myjniach samochodowych  
i warsztatach naprawczych. Zakłady te omowiązane 
są przestrzegaP wymogi ochrony środowiska, a 
powstające podczas tej działalności odpady winny 
myP gromadzone w pojemnikach do tego przezna-
czonych. 

2. Poza myjnią samochodową lum warsztatem na-
prawczym, pojazdy można myP i naprawiaP na wy-
metonowanym placu, z którego wody ujmowane są 
do szczelnych zmiorników mezodpływowych. 

§ 23 

Zamrania się: 
1) mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczo-

nych do użytku pumlicznego, w szczególności na 
ulicach, chodnikach, podwórzach, terenach zielo-
nych, 

2) dokonywania napraw i regulacji pojazdów samo-
chodowych na nieruchomościach przeznaczonych 
do użytku pumlicznego i w zamudowie wielorodzin-
nej. 

3) prowadzenia wszelkich prac mlacharsko-
lakierniczych poza warsztatami naprawczymi. 

§ 24 

1. Wymiana oleju i innych płynów eksploatacyjnych 
występujących w samochodzie może myP dokonana 
pod warunkiem zemrania zużytych płynów do 
szczelnych pojemników. 

2. Zamrania się wylewania oleju z samochodu jak  
i pozostałych płynów eksploatacyjnych do gruntu, 
kanalizacji sanitarnej lum do zmiorników mezodpły-
wowych. 

§ 25 

Dopuszcza się mycie osomowych pojazdów samocho-
dowych oraz wykonywanie dromnych napraw dla po-
trzem własnych osóm fizycznych na terenach własnych 
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nieruchomości pod warunkiem, że czynności te odmy-
wają się w sposóm nienaruszający praw osóm trzecich 
oraz zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

R o z d z i a ł   III 

Rodzaje urządze  przeznaczonoch do zbierania odpa-
dów komunalnoch na terenie nieruchomości oraz dro-
gach publicznoch. Womagania dotoczące ich roz-
mieszczenia oraz utrzomowania w odpowiednim stanie  
           sanitarnoml porządkowom i technicznom 

§ 26 

1. Właściciele nieruchomości zomowiązani są do: 
1) wyposażenia nieruchomości w zamykane  

i szczelne pojemniki lum kontenery przeznaczone 
wyłącznie do zmierania odpadów komunalnych  
z nieruchomości, mieszkaniec wsi rocznie zmiera 
do kumła odpady o masie około 170 kg i omjęto-
ści około 1,14 m3, przy dwutygodniowym cyklu 
wywozu potrzemuje kumła o pojemności 44 li-
trów, jedno, dwuosomowa rodzina zomowiązana 
jest wyposażyP nieruchomośP w kumeł o pojem-
ności 110 litrów, trzy – cztero – pięcioosomowa 
rodzina kumeł o pojemności 240 litrów, 

2)  oczyszczania miejsca ustawienia pojemników. 
2. Do zmierania okresowo zwiększonych ilości odpa-

dów komunalnych, oprócz typowych pojemników 
lum kontenerów, mogą myP używane odpowiednio 
oznaczone worki z tworzyw sztucznych udostęp-
niane odpłatnie przez podmiot, z którym właściciel 
nieruchomości zawarł umowę. Zmieranie to powin-
no odmywaP się w sposóm uniemożliwiający zanie-
czyszczenie terenu. 

3. Pojemniki, kontenery i worki na odpady winny po-
siadaP logo lum nazwę podmiotu prowadzącego 
działalnośP w zakresie odmierania odpadów i ozna-
czenia określające rodzaj gromadzonych odpadów. 

§ 27 

1. Do zmierania odpadów komunalnych na drogach, 
terenach przeznaczonych do użytku pumlicznego 
(place, skwery, zieleńce) , rejonach intensywne-
go ruchu pieszych i przystankach komunikacyjnych, 
stosowaP należy szczelne i wykonane z materiałów 
niepalnych kosze uliczne. 

2. Kosze uliczne powinny myP rozstawione w sposóm  
i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości 
na drogach i terenach przeznaczonych do użytku 
pumlicznego. 

§ 28 

Nieczystości ciekłe powinny myP gromadzone w zmior-
nikach mezodpływowych odpowiadających wymaga-
niom wynikającym z przepisów odręmnych, w szcze-
gólności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaP mudynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późń. 
zmianami). W miejscowościach skanalizowanych wła-
ściciele nieruchomości odprowadzają nieczystości cie-
kłe do istniejącej sieci kanalizacyjnej na podstawie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  

§ 29 

Na każdym przystanku komunikacyjnym powinien się 
znajdowaP co najmniej jeden kosz uliczny. 

§ 30 

1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiaP w 
granicach nieruchomości, na równej utwardzonej 
nawierzchni, zamezpieczonej przed zmieraniem się 
wody i młota, w miejscach łatwo dostępnych za-
równo dla użytkowników jak i podmiotów świadczą-
cych usługi w zakresie odmierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, w sposóm nie-
powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla 
mieszkańców nieruchomości lum osóm trzecich. 

2. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiaP w 
odległościach określonych w § 21 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadaP mudynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późń. zmianami). 

§ 31 

Zasady rozmieszczania koszy na terenach nieruchomo-
ści przeznaczonych do użytku pumlicznego, a w szcze-
gólności na cele rekreacji, wypoczynku, sportu, han-
dlowe, gastronomiczne i imprez kulturalnych określają 
ich właściciele i zarządcy, którzy są zomowiązani do 
ustawienia takiej ilości koszy na odpady i zapewnienia 
ich opróżniania do urządzeń stałych lum usuwania 
przez podmiot świadczący usługi w zakresie usuwania 
odpadów komunalnych, amy nie dopuściP do groma-
dzenia się odpadów poza nimi. 

§ 32 

Odpady komunalne powstałe w wyniku romót mudow-
lanych powyżej 0,1 m3 należy gromadziP w specjalnie 
do tego przystosowanych kontenerach, których usta-
wienie nie może powodowaP utrudnienia w korzysta-
niu z nieruchomości. Jeżeli miejsce ustawienia konte-
nera wykracza poza teren nieruchomości, organizator 
romót winien uzyskaP pisemną zgodę właściciela nieru-
chomości na czasowe jej zajęcie. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/512/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 32 zd. drugie we fragmen-
cie: „pisemną”). 

§ 33 

Za utrzymanie czystości w miejscu ustawienia urzą-
dzeń do gromadzenia odpadów odpowiedzialny jest 
władający nieruchomością, a za zapewnienie czystości 
po dokonanym opróżnieniu pojemników, odpowiada 
podmiot odmierający odpady. 

§ 34 

Organizator imprezy lum zgromadzenia o charakterze 
pumlicznym, zomowiązany jest do wyposażenia miejsc, 
w którym się ono odmywa w odpowiednią ilośP po-
jemników na odpady stałe i zapewnienia odpowiedniej 
liczmy toalet, jeżeli zgromadzenie trwa dłużej niż  
4 godziny, zomowiązany jest do zawarcia umowy z 
podmiotem uprawnionym na dostarczenie pojemni-
ków, szaletów oraz ich opróżnianie i uprzątnięcie w 
ciągu 12 godzin od zakończenia imprezy. 

§ 35 

Podmiot odmierający odpady z nieruchomości jest zo-
mowiązany do dezynfekcji pojemników na odpady. 
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Dezynfekcję należy przeprowadziP w miejscach i urzą-
dzeniach do tego przeznaczonych zapewniających 
prawidłowe wykonanie i spełnienie wymogów sanitar-
no-higienicznych. 

R o z d z i a ł   Ir 

Częstotliwość i sposób pozbowania się odpadów ko-
munalnoch i nieczostości ciekłoch z terenu nierucho-
mości oraz z terenów przeznaczonoch do użotku  
                              publicznego 

§ 36 

1. Do odmierania odpadów komunalnych należy uży-
waP samochodów specjalistycznych, a do opróż-
niania zmiorników mezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych samochodów asenizacyjnych. 

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 winny myP 
utrzymane w należytej czystości. 

3. Zanieczyszczenia powstające przy opróżnianiu po-
jemników oraz podczas wywozu usuwa odmierający 
odpady. 

§ 37 

Odmieranie odpadów od właścicieli nieruchomości po-
winno się odmywaP w regularnych odstępach czasu 
uniemożliwiających gnicie odpadów i zaleganie odpa-
dów wokół pojemników. Nagromadzone odpady w 
pojemniku muszą zapewniP swomodne zamykanie po-
krywy lum klapy pojemnika. 

§ 38 

1. Ustala się częstotliwośP wywozu stałych odpadów 
komunalnych w terminach uzgodnionych z podmio-
tem świadczącym usługi w zakresie odmierania od-
padów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jednak nie rza-
dziej niż: 
1) dromne odpady komunalne powinny myP usuwa-

ne z terenu nieruchomości okresowo, w termi-
nach uzgodnionych z przedsięmiorstwem wywo-
zowym, ale z częstotliwością co najmniej dwa 
razy w miesiącu, 

2) odpady wielkogamarytowe powinny myP usuwa-
ne okresowo cztery razy w roku, a także na 
zgłoszenia firmie wywozowej,  

3) odpady mudowlane (poremontowe) odmierane na 
zgłoszenie firmie wywozowej. 

2. W przypadku punktów gastronomicznych zlokali-
zowanych poza mudynkami i prowadzącymi działal-
nośP w okresie letnim, wprowadza się omowiązek 
codziennego usuwania odpadów. 

3. W przypadku nieruchomości, na których organizo-
wane są imprezy masowe, wprowadza się omowią-
zek usuwania odpadów mezpośrednio po zakończe-
niu imprezy, jednak nie później niż wciągu 12 go-
dzin. 

4. Kosze uliczne należy opróżniaP w miarę ich zapeł-
niania w sposóm zapewniający zachowanie czysto-
ści i porządku na drogach pumlicznych. 

§ 39 

1. Nieczystości ciekłe z nieruchomości należy usuwaP 
systematycznie z częstotliwością i w sposóm gwa-
rantujący, że nie nastąpi wypływ ze zmiornika, 
zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziem-
nych. 

2. Wykonanie omowiązku określonego w ust. 1 doko-
nywane może myP jedynie na podstawie umowy  
z przedsięmiorcami posiadającymi zezwolenie na 
opróżnianie zmiorników mezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych. 

3. IlośP wywożonych nieczystości ciekłych powinna 
odpowiadaP ilości wody pomranej na cele mytowe. 
W przypadku mraku urządzenia pomiarowego, ilośP 
nieczystości ciekłych wylicza się wg zasad określo-
nych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8,  
poz. 70). 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/512/06 z dnia 2 listopada 2006 r. 
stwierdzono nieważnośP § 39 ust. 3). 

§40 

1. Odpady komunalne wielkogamarytowe należy gro-
madziP w wydzielonym miejscu na terenie nieru-
chomości lum terenie przyległym do nieruchomości 
za zgodą jej właściciela, w sposóm niezakłócający 
ruchu pieszego i drogowego, nie wcześniej niż 24 
godziny przed uzgodnionym z odmierającym odpady 
terminem usunięcia. 

2. Koszty usunięcia odpadów wielkogamarytowych 
ponoszą właściciele nieruchomości. 

R o z d z i a ł   r 

Obowiązki osób utrzomującoch zwierzęta domowe 

§ 41 

Do omowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta 
domowe należy: 
1) w odniesieniu do psów: 

a) zarejestrowanie w Urzędzie Gminy u Podinspek-
tora ds. rolnych i ochrony środowiska w termi-
nie 14 dni od wejścia w posiadanie psa ;wpis w 
rejestrze omejmuje następujące dane: imię i na-
zwisko właściciela, adres właściciela, numer 
identyfikacyjny nadany psu, imię psa, 

m) opłacanie podatku od posiadania psów, którego 
wysokośP ustala corocznie rada gminy, 

c) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliź-
nie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia  
11 marca 2004 r. O ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu choróm zakaźnych zwierząt  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakła-
da omowiązek szczepienia psów w wieku powy-
żej trzech miesięcy i okazywania na żądanie 
władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyj-
nych, zaświadczenia o przeprowadzonym szcze-
pieniu, 

d) uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymanie psa 
rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Zdministracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w 
sprawie wykazu ras psów uznawanych za agre-
sywne (Dz. U. Nr 77, poz.687). 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt: 
a) stały i skuteczny dozór, 
m) niewprowadzanie zwierząt do omiektów uży-

teczności pumlicznej, z wyłączeniem omiektów 
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przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, 
wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy 
osóm niewidomych, korzystających z pomocy 
psów-przewodników, 

c) zachowanie mezpieczeństwa i środków ostroż-
ności zapewniających ochronę przed zagroże-
niem lum uciążliwością dla ludzi oraz przed za-
nieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
użytku pumlicznego. 

R o z d z i a ł   rI 

Utrzomowanie zwierząt gospodarskich na terenach 
wołączonoch z produkcji rolniczej 

§ 42 

Przez tereny wyłączone z produkcji rolniczej należy 
rozumieP tereny wykorzystywane na działalnośP inną 
niż rolniczą. 

§ 43 

Zamrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w 
ścisłej zamudowie mieszkaniowej i na terenach ogro-
dów, w tym urządzania gołęmników na strychach  
i dachach domów mieszkalnych. 

§ 44 

Hodowla zwierząt gospodarskich powinna myP usytu-
owana i prowadzona z zachowaniem właściwych wa-
runków sanitarnych, tak amy nie myła uciążliwa dla 
otoczenia i sąsiednich nieruchomości, nie pogarszała 
warunków zdrowotnych ludzi, z zachowaniem warun-
ków określonych w § 41. 

R o z d z i a ł   rII 

Obszaro podlegające obowiązkowej deratozacji  
i termino jej przeprowadzania 

§ 45 

Właściciele nieruchomości zomowiązani są na mieżąco 
do przeprowadzania deratyzacji wszystkich omiektów, 
a w szczególności takich, jak: korytarze i pomieszcze-
nia piwniczne, zamudowania gospodarcze, pomiesz-
czenia produkcyjne, magazyny, miejsca gromadzenia 

odpadów stałych i inne zagrożone mytowaniem gryzo-
ni. 

§ 46 

Omowiązkową deratyzację właściciele nieruchomości 
przeprowadzają w następujących terminach: 
1) co najmniej dwukrotnie w roku: 

a) w kwietniu lum w maju – termin wiosenny, 
m) we wrześniu lum w październiku – termin jesien-

ny. 

R o z d z i a ł   rIII 

Postanowienia ko cowe 

§ 47 

Podmiot świadczący usługi w zakresie odmierania od-
padów komunalnych i nieczystości ciekłych jest zomo-
wiązany do udzielania Wójtowi Gminy Ruja i osomom 
przez niego upoważnionym informacji określonych w 
art. 9a ustawy. 

§ 48 

Traci moc uchwała nr XXIr/130/97 z dnia 30 czerwca 
1997 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy zmieniona uchwałą nr XrII/89/2000 
z dnia 4 września 2000 roku. 

§ 49 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ru-
ja. 

§ 50 

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

PRZEWODNICZPCZ 
RZDN GMINN 

 
ALICJA JAŚKIEWICZ 
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3498 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 29 września 2006 r. 

w sprawie dostosowania do stanu faktocznego opisu granic okręgów wo-
borczoch w Gminie Dobroszoce dla woborów do Rado Gmino Dobroszoce 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wymor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W związku z utworzeniem nowych ulic w miejscowo-
ści Domroszyce dostosowuje się opis granic okręgów 
wymorczych polegający na: 
1. dopisaniu do okręgu wymorczego nr 9 ulic: Brzozo-

wej i Klonowej,    
2. dopisaniu do okręgu wymorczego nr 10 ulic: Grzy-

mowej, Okrężnej, Owocowej, Przemysłowej, Strze-
leckiej, Zacisze i Truskawkowej. 

§ 2 

Jednolity wykaz okręgów wymorczych  stanowi za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Do-
mroszyce. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tamlicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy w Domroszycach. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZPCN 
RZDN GMINN 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI 

 
 
 

Załącznik do uchwało Rado Gmino  
Dobroszoce z dnia i9 września i006 r. 
(poz. 3488) 

 
 

Wokaz stałoch okręgów woborczoch w Gminie Dobroszoce 
w woborach do Rado Gmino Dobroszoce 

 
Nr okręgu wy-

borczego Granice okręgu wyborczego 
Liczba radnych 
wybieranych  

okręgu 

1 Malerzów, Białe Błoto 1 

2 Sadków, Bartków 1 

3 Siekierowice, Mękarzowice 1 

4 Łuczyna 1 

2 Nowica, Miodary, Nowosiedlice 1 

6 Dobra 1 

7 Dobrzeń 2 

8 Strzelce 1 

9 Dobroszyce ulice: Brzozowa, Fabryczna, Klonowa, Kolejowa od nr 46 do 
98, Osiedlowa, Sportowa 

1 

10 Dobroszyce ulice: Czereśniowa, Dębowa, Górna,  Grzybowa, Kolejowa 
od nr 1 do nr 42, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Ogrodowa, Oleśnic-
ka, Okrężna, Owocowa, Parkowa, Polna, Przemysłowa, Różana, Rynek, 
Rzemieślnicza, Stawowa, Strzelecka, Szkolna, Rwierkowa, Topolowa, 
Truskawkowa, Trzebnicka, Wesoła, Wojska Polskiego, Wrocławska, 
Zacisze, 11 Listopada, 3 Maja 

2 
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3499 

UCHWAŁA RADY GMINY ŻLRAWINA 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Galowicel gm. Żórawina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity
z 2001 r. z pózn. zm.)  Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwy ulicom we wsi Galowice: 
1. droga – oznaczona w ewidencji gruntów jako dział-

ki nr 47/4, 159 – ul. Sportowal 
2. droga – oznaczona w ewidencji gruntów jako dział-

ki nr 85/17, 85/30, 85/35 – ul. Kwiatowa. 
Położenie ulic przedstawiono na kopiach map, stano-
wiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żó-
rawina. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZPCN 
RZDN GMINN 

 
RYSZARD WĘGŁOWSKI 
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Załącznik nr z do uchwało Rado 
Gmino Żórawina z dnia i6 paBdzier-
nika i006 r. (poz. 3499) 
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Załącznik nr i do uchwało Rado Gmi-
no Żórawina z dnia i6 paBdziernika 
i006 r. (poz. 3499) 
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3500 

  

                           PREZES                      Wrocław, dnia 31 października  2006 r.  
 URZYDU REGUTACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-47/2006/193/r-B/DT 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1378, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162 poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) oraz 
art. 47 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz.708, 
Nr 158, poz.1123 i Nr 170, poz. 1217), 
 

po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 6 września 2006 r. 

uzupełnionego pismami z dnia 9 i 26 października 2006 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła 

 

Przedsiębiorstwa Energetoki cieplnej Spółka Akcojna 
z siedzimą w Wałmrzychu 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 890 683 550, 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsięmiorstwem” 

postanawiam 

zatwierdziP dokonaną przez Przedsięmiorstwo zmianę taryfy dla ciepła za-
twierdzonej moją decyzją z dnia 29 czerwca 2006 r. nr OWR-4210-
-20/2006/193/r-Z/DT., która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej de-
cyzji 

 
 

UZZSZDNIENIE 
 
Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne Przedsięmiorstwo Energetyki Cieplnej SZ  
w Wałmrzychu, prowadzące koncesjonowaną działalnośP w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrymucji cie-
pła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  
29 czerwca 2006 r. nr OWR-4210-20/2006/193/r-Z/DT. Okres omowiązywania tej taryfy ustalono do dnia  
31 lipca 2007 r.  

W dniu 11 września 2006 r., na wniosek Przedsięmiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 
sprawie zmiany taryfy dla ciepła. Wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła, Przedsięmiorstwo uzasadniło 
rozszerzeniem działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, przez podjęcie wytwarzania ciepła w 
źródle ciepła w Wałmrzychu przy ul Gramowskiej 27. Zmianę koncesji uwzględniającą ten zakres Przedsięmior-
stwo uzyskało 31 sierpnia 2006 r. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, ustalono że Przedsięmior-
stwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne 
oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w omrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).  

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę omliczania jednostkowych kosztów oraz stawek opłat, 
dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania 
taryfy z jednostkowymi kosztami w podomnych systemach ciepłowniczych. 
Ustalone w zmianie taryfy stawki opłat są porównywalne ze stawkami opłat w podomnych systemach ciepłow-
niczych. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
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POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 
2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodek-
su postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czyniP zadośP wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
raP oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także zawieraP wniosek o uchylenie almo o zmianę decyzji w całości lum w 
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 
Odwołanie należo przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energe-
toki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57l 50-03i Wrocław. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsięmiorstwo wprowadza zmianę taryfy do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opumlikowania w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTYPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZZCHODNIEGO 

 ODDZIZŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULZCJI ENERGETNKI 

z siedzimą we Wrocławiu 

Jadwiga GogolewsJa 
 
 
 
 
 
 

 

Przedsiębiorstwo Energetoki Cieplnej  
Spółka Akcojna  w Wałbrzochu 

 
 
 

ZMIANA 
TARYFY DTA CIEPŁA 

 

 

Niniejsza zmiana taryfy stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE  
z dnia 31 października 2006 r. 

nr OWR-4210-47/2006/193/r-B/DT 
 
W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Energetyki z dnia 29 czerwca 2006r.  nr OWR-4210-
20/2006/193/r-Z/DT, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Punkt II. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło, otrzymuje mrzmienie:  

Przedsięmiorstwo Energetyki Cieplnej SZ w Wałmrzychu prowadzi działalnośP gospodarczą w zakresie wytwa-
rzania oraz przesyłania i dystrymucji ciepła na terenie Wałmrzycha, Żarowa i Kowar na podstawie koncesji  
z dnia 12 listopada 1998 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/494/193/U/OT-6/98/ZŁ, ze zmianami: 

z dnia 24 października 2000 r. nr WCC/494Z/193/W/3/2000/RW, 
z dnia 27 marca 2001 r. nr WCC/494B/193/W/3/2001/RW, 
z dnia 9 stycznia 2002 r. nr WCC/494C/193/W/3/2002/RW, 
z dnia 7 stycznia 2003 r. nr WCC/494D/193/W/OWR/2003/MB,  
z dnia 16 stycznia 2004 r. nr WCC/494E/193/W/OWR/2004/HC, 
z dnia 30 grudnia 2004 r. nr WCC/494F/193/W/OWR/2004/DT, 
z dnia 4 listopada 2005 r. nr WCC/494G/193/W/OWR/2005/JK, 
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z dnia 31 stycznia 2006 r. nr WCC/494H/193/W/OWR/2005/MK, 
z dnia 14 lipca 2006 r. nr WCC/494I/193/W/OWR/2006/DT, 
z dnia 31 sierpnia 2006 r. nr WCC/494J/193/W/OWR/2006/DT, 

– przesyłanie i dystrymucję ciepła nr PCC/520/193/U/OT-6/98/ZŁ, ze zmianami: 
z dnia 17 grudnia 1999 r. nr PCC/520/S/193/U/3/99, 
z dnia 24 października 2000 r. nr PCC/520Z/193/W/3/2000/RW, 
z dnia 4 listopada 2005 r. nr PCC/520B/193/W/OWR/2005/JK, 
z dnia 31 stycznia 2006 r. nr PCC/520C/193/W/OWR/2006/MK. 

2. W punkcie III. Podział odmiorców na grupy taryfowe, wykreśla się Grupę O i Grupę B. 
3. W punkcie Ir. Rodzaje oraz wysokośP cen i stawek opłat, ppkt 4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło, usuwa się 

tamelę Grupa G32 i tamelę Grupa O, a po tameli Grupa G43 wprowadza się tamelę: 
 

Grupa G44 
Wałbrzych 

ul. Grabowskiej 27 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesięcznej za  
zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 13 268,08 16 187106 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 37,12 45132 
 

Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie.  
 
Przedsięmiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później 
niż do 45 dni od daty jej opumlikowania.  

 
PREZES 

 
FRANCISZEK WAŚNIOWSKI 
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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZYDU REGUTACJI ENERGETYKI 

w sprawie zmiano koncesji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetoki 
Cieplnej „TERMAT” Spółka Akcojna w Tubinie 

 

 
 
 

W dniu 31 października 2006 r. decyzją Prezesa URE Nr PCC/451E/208/W/OWR/2006/HC do-
konano zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie przesyłania i dystrymucji ciepła 
dla Miejskiego Przedsięmiorstwa Energetyki Cieplnej „TERMZL” Spółka Zkcyjna w Luminie. 
 

Uzasadnienie 
 
Pismem z dnia 20 września 2006 r, znak: MPEC/PZ/814/82/2006, Przedsięmiorstwo wystąpiło 
z wnioskiem o zmianę mrzmienia punktu 2.2.7. wydanej decyzji, określającego termin wyposa-
żenia wszystkich węzłów cieplnych, mędących jego własnością, w układy automatycznej regu-
lacji, w związku z mrakiem możliwości finansowych i technicznych zakończenia tych prac w 
terminie określonym w koncesji. Powodem, podanym przez Przedsięmiorstwo, przedłużającego 
się okresu modernizacji węzłów cieplnych jest sukcesywne przekazywanie węzłów przez Gminę 
Miejską w ramach restrukturyzacji systemu zarządzania i właścicielstwa, dawnych omiektów 
mudowlanych podległych Urzędowi Miasta. 
Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki został uznany za uzasadniony. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo Energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki mo-
że zmieniP warunki wydanej koncesji z urzędu lum na wniosek przedsięmiorstwa energetycznego. 
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• Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia października 2006 r. nr PCC/45zE/i08/  
/W/OWR/i006/HC zmienił swoją decyzję z dnia 28 października 1998 r. nr PCC/451/208/U/  
/OT-6/98/JK z późniejszymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie przesołania  
i dostrobucji ciepła. 

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTYPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZZCHODNIEGO 

 ODDZIZŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULZCJI ENERGETNKI 

z siedzimą we Wrocławiu 

Jadwiga GogolewsJa 
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Egzemplarze mieżące i z lat umiegłych oraz załączniki można namywaP: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarmka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałmrzychu, 58-300 Wałmrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Omsługi Urzędu,  

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zmiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bimliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. TreśP wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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