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ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA 
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 23 marca 2006 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 1/2006 Dyrezmora Reąionaoneąo Zarząde Go-
spodarzi Wodnej we Wrocławie z dnia 25 smycznia 2006 r. w sprawie esma-
nowienia smrefy ochronnej ejęcia wody z emworów mrzeciorzędowych 
w Smraszowicach, ąmina Wołów, powiam wołowszi, wojewódzmwo doonośoąszie 

 Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza 
się, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 74 –  6851  – Poz. 1169 i 1170 

§ 1 

W rozporządzeniu nr 1/2006 Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we WrocZawiu z dnia  
25 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujęcia wody z utworów trzeciorzędowych  
w Straszowicach, gmina WoZów, powiat woZowski, 
województwo dolnośląskie (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2006 r.  
Nr 33, poz. 486) wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody 
podziemnej z utworów trzeciorzędowych w Stra-
szowicach dla potrzeb wodociągu zbiorowego.” 

2) §2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody stanowią:  
1) teren ochrony bezpośredniej o powierzchni  

494 m2, przedstawiony na zaZączniku nr 1 do 
rozporządzenia; 

2) teren ochrony pośredniej o powierzchni  
12,395 ha, przedstawiony na zaZącznikach nr 2, 
3 i 4 do rozporządzenia.” 

3) W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Teren ochrony bezpośredniej nale„y ogrodzio 
i oznakowao tablicami zawierającymi informacje 
o ujęciu wody i zakazie wstępu osobom nie-
upowa„nionym, rozmieszczonych w sposób 
przedstawiony na zaZączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia.”  

4) W § 4 ust. 1 punkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) lokalizowania magazynów produktów ropo-
pochodnych, a tak„e rurociągów do ich trans-
portu;” 

5) Uchyla się § 5. 

§ 2 

Rozporządzenie wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od 
dnia ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 

DYREKTOR 
 

RYSZARD KOSIERB
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UCHWAŁA RADY POWIATU ZĄ KOWICKIEGO 

z dnia 14 marca 2006 r. 

zmieniająca echwałę Rady Powiame Ząbzowiczieąo w sprawie esmaoenia wa-
renzów częścioweąo oeb całzowimeąo zwaoniania rodziców z opłam za pobym 
                  dziecza oraz osoby pełnooemniej w rodzinie zasmępczej 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
Zecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Powiatu Ząbkowickiego  
nr nrn/137/2004 z dnia 30 września 2004 r. w spra-
wie ustalenia warunków częściowego lub caZkowitego 
zwalniania rodziców z opZat za pobyt dziecka oraz 
osoby peZnoletniej w rodzinie zastępczej (Dz. Urz. Wo-
jewody Dolnośląskiego Nr 215, poz. 3340 ze zm.) w § 
3 w ust. 4 dodaje się punkt e) w brzmieniu: 
„e) osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domo-
we utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagro-
dzenia jednej z nich.” 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Zarządowi Powiatu 
Ząbkowickiego. 

§ 3 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od dnia 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

PRZEWODNrIZZIY RRDY 
 

JULIUSZ LIPSKI



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 74 –  6852  – Poz. 1171 i 1172 
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UCHWAŁA RADY POWIATU ZĄ KOWICKIEGO 

z dnia 14 marca 2006 r. 

zmieniająca echwałę Rady Powiame Ząbzowiczieąo w sprawie esmaoenia wa-
renzów częścioweąo oeb całzowimeąo zwaoniania rodziców, opiezenów 
prawnych oeb zeramorów z opłam za pobym dziecza oeb osoby pełnooemniej 
w poacówce opiezeńczo-wychowawczej oraz zwaoniania osoby pełnooemniej 
                                 za jej pobym w mej poacówce 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi 
zmianami) w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy spoZecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Powiatu 
Ząbkowickiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Powiatu Ząbkowickiego nr nnur/ 
/178/2005 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie usta-
lenia warunków częściowego lub caZkowitego zwal-
niania rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z 
opZat za pobyt dziecka lub osoby peZnoletniej w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zwalniania 
osoby peZnoletniej za jej pobyt w tej placówce  
(Dz. Urz. Wojewody Dolnośląskiego Nr 134,  
poz. 2721) w § 3 w ust. 4 dodaje się punkt e) w 
brzmieniu: 
„e) osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domo-
we utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagro-
dzenia jednej z nich." 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Zarządowi Powiatu 
Ząbkowickiego. 

§ 3 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od dnia 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNrIZZIY RRDY 
 

JULIUSZ LIPSKI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W GURZE 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie zmiany echwały nr 4/XI/99 Rady Powiame w Górze z dnia 5 oismo-
pada 1999 r. w sprawie esmaoenia zasad zarząde mieniem powiame Góra 
    w zazresie wynajme i dzierżawy oozaoi eżymzowych i czynszów najme 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 
poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) 
Rada Powiatu w Górze uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 74 –  6853  – Poz. 1172 

§ 1 

W uchwale nr 4/nr/99 Rady Powiatu w Górze z dnia  
5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu 
mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzier„a-
wy lokali u„ytkowych i czynszów najmu wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) zaZącznik nr rr do uchwaZy nr 4/nr/99 Rady Powiatu 

w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. otrzymuje 
brzmienie: 
– jak w zaZączniku nr 1 do niniejszej uchwaZy. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Zarządowi Powiatu 
w Górze. 

§ 3 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od dnia 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY POWrRTU 

 
EDWARD KOWALCZUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 74 –  6854  – Poz. 1172 

Załączniz nr 1 do echwały Rady 
Powiame w Górze z dnia 15 marca 
2006 r. (poz. 1172) 

 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 74 –  6855  – Poz. 1173 i 1174 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W GURZE 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie zmiany echwały nr 2/XV/2000 Rady Powiame w Górze z dnia 
15 marca 2000 r. w sprawie zasad ąospodarowania nierechomościami 
                      smanowiącymi własność Powiame Górowszieąo 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 
poz. 1271, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz.1568), art. 13 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2783, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) Rada Powiatu w Górze 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 2/nu/2000 Rady Powiatu w Górze z 
dnia 15 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodaro-
wania nieruchomościami stanowiącymi wZasnośo Po-
wiatu Górowskiego wprowadza się następujące zmia-
ny: 
1) § 11 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Sprzeda„ nieruchomości, której wartośo ustalona 
zgodnie z § 10 uchwaZy przekracza kwotę 
100.000,00 zZ wymaga ka„dorazowo uzyskania 
zgody Rady Powiatu w Górze.”, 

2) dotychczasową treśo § 11 oznacza się jako § 12, 
3) dotychczasowa treśo § 12 oznacza się jako § 13. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Zarządowi Powiatu 
w Górze. 

§ 3 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od dnia 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wia-
domości przez wywieszenie na tablicy ogZoszeń Staro-
stwa Powiatowego  na okres 30 dni oraz w prasie 
lokalnej. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY POWrRTU 

 
EDWARD KOWALCZUK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁ RZYCHA 

z dnia 28 października 2005 r. 

w sprawie zmiany echwały nr XXIX/86/04 Rady Miejsziej Wałbrzycha z dnia 
30 września 2004 r. w sprawie esmaoenia poane sieci peboicznych szzół pod-
smawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz ozreśoenia ąranic 
                                             ich obwodów 

 Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) oraz w związku z uchwaZą nr nor/246/05 Rady .iej-
skiej WaZbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie dokonania zmiany 
w akcie zaZo„ycielskim Publicznej SzkoZy Podstawowej nr 18 w WaZbrzychu 
przy ul. Uczniowskiej 1, Rada .iejska WaZbrzycha uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 74 –  6856  – Poz. 1174 i 1175 

§ 1 

W uchwale nr nnrn/86/04 Rady .iejskiej WaZbrzycha 
z dnia 30 września 2004 r. dokonuje się zmiany w § 1 
polegającej na: 
w adresie Publicznej SzkoZy Podstawowej nr 18  
w WaZbrzychu w miejsce ulicy Uczniowskiej 1 wpisuje 
się ulicę Grodzką 71. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Prezydentowi .iasta 
WaZbrzycha. 

§ 3 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od dnia 
ogZoszenia w Biuletynie Urzędowym Rady .iejskiej 
WaZbrzycha. 
 
 

PRZEWODNrIZZIR 
RRDY .rEJSKrEJ 

 
ALICJA ROSIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁ RZYCHA 

z dnia 28 lutego 2006 r. 

w sprawie zmiany echwały nr XLV/288/05 Rady Miejsziej Wałbrzycha z dnia 
28 październiza 2005 r. w sprawie zmiany echwały nr XXIX/86/04  Rady 
Miejsziej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 roze w sprawie esmaoenia 
poane sieci peboicznych szzół podsmawowych prowadzonych przez Gminę 
                     Wałbrzych oraz ozreśoenia ąranic ich obwodów 

 Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) oraz w związku z uchwaZą  nr nor/246/05 Rady .iejskiej WaZ-
brzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie dokonania zmiany w akcie 
zaZo„ycielskim Publicznej SzkoZy Podstawowej nr 18 w WaZbrzychu przy 
ul. Uczniowskiej 1, Rada .iejska WaZbrzycha uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr nou/288/05 Rady .iejskiej WaZbrzycha 
z dnia 28 października 2005 r. dokonuje się zmiany w 
treści § 3 polegającej na skreśleniu: „Biuletynie  Urzę-
dowym Rady .iejskiej WaZbrzycha”, a w to miejsce 
wpisaniu: „Dzienniku Urzędowym  Województwa Dol-
nośląskiego”. 

§ 2 

Wykonanie UchwaZy powierza się Prezydentowi .iasta 
WaZbrzycha. 

§ 3 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od dnia 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIR 
RRDY .rEJSKrEJ 

 
ALICJA ROSIAK 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 74 –  6857  – Poz. 1176 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie echwaoenia miejscoweąo poane zaąospodarowania przesmrzenneąo 
doa obszare położoneąo na północ od eo. I. Chrzanowszieąo w obrębie 
                             Karłowice we Wrocławie – część   

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwaZą 
nr nnn/936/01 Rady .iejskiej WrocZawia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru poZo„onego na póZnoc od ul. r. Ihrzanowskiego w obrę-
bie KarZowice we WrocZawiu (Biuletyn Urzędowy Rady .iejskiej WrocZawia 
Nr 3, poz. 17) Rada  .iejska WrocZawia uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a Z   1 

Usmaoenia oąóone 

§ 1 

1. .iejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części B obszaru poZo„ony na póZnoc od ul. Ihrza-
nowskiego we WrocZawiu, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar dziaZki nr 1/6 R.-9 przy ul. rgna-
cego Ihrzanowskiego w obrębie KarZowice we 
WrocZawiu. 

2. Przedmiotem planu jest: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o ró„nych funkcjach lub ró„nych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) linie rozgraniczające ulice wraz z urządzeniami 
pomocniczymi; 

3) tereny przeznaczone do realizacji celów  pu-
blicznych oraz linie rozgraniczające te tereny; 

4) zasady obsZugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infra-
struktury; 

5) zasady i warunki podziaZu terenów na dziaZki bu-
dowlane; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów, 
wynikające z potrzeb prawidZowego gospodaro-
wania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych; 

7) lokalne warunki, standardy i zasady ksztaZtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

8) granice obszarów zorganizowanej dziaZalności 
inwestycyjnej. 

§ 2 

Ielem planu jest przeznaczenie terenów pod budow-
nictwo mieszkaniowe. 

§ 3 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) przeznaczenie terenu – kategorie form zagospo-

darowania, dziaZalności lub grupy tych kategorii, 
które jako jedyne są dopuszczalne w danym te-
renie; 

2) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
częśo przeznaczenia terenu, która powinna do-
minowao w danym terenie lub obszarze w spo-
sób określony ustaleniami planu; 

3) przeznaczenie uzupeZniające terenu – jest to 
częśo przeznaczenia terenu, która uzupeZnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu  
w sposób określony  w ustaleniach planu; 

4) dominanta – obiekt budowlany lub jego częśo, 
która koncentruje uwagę obserwatorów; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków  oraz  określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych, nie-
będącymi liniami przesyZowymi i sieciami uzbro-
jenia terenu; 

6) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem; 

7) ucią„liwośo – zjawisko lub stan utrudniający „y-
cie albo dokuczliwe dla otaczającego środowi-
ska, takie jak: haZas, wibracje, zanieczyszczenia 
powietrza i zanieczyszczenia odpadami. 

2. Pojęcia niezdefiniowane nale„y rozumieo zgodnie  
z przepisami odrębnymi. 

§ 4 

1. rntegralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1:1000 stanowiący zaZącznik do niniejszej uchwaZy. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica opracowania; 
2) granica obszarów zorganizowanej dziaZalności 

inwestycyjnej; 
3) linie rozgraniczające tereny o ró„nych sposobach 

u„ytkowania; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

§ 5 

Przed wydaniem pozwolenia na budowę nale„y uzy-
skao opinię wZaściwych sZu„b ochrony zabytków.  
W przypadku ewentualnych nowych odkryo zabytków 
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archeologicznych wymaga się przeprowadzenia badań 
archeologicznych prowadzonych przez uprawnionego 
archeologa na koszt inwestora. W takim przypadku 
przed wydaniem pozwolenia na budowę nale„y uzy-
skao opinię i zezwolenie wZaściwego konserwatora 
zabytków. 

§ 6 

Ze względu na zagro„enie 1% wodami powodziowymi 
przed  realizacją zabudowy nale„y zastosowao bez-
pieczny system ochrony przed powodzią. 

§ 7 

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia tere-
nów  w infrastrukturę techniczną: 
1) uzbrojenie terenów budowlanych winno następo-

wao kompleksowo i wyprzedzao realizacje zabudowy; 
2) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 

uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na  
terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
oznaczonym na rysunku planu symbolem .W; 

3) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 
wodociągowej, z wodociągu w ulicy Ihrzanow-
skiego po przebudowie odcinka sieci od ul. Filoma-
tów do ul. Izajkowskiego; 

4) w zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych 
ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do ist-
niejącego kanaZu sanitarnego w ul. r. Ihrzanow-
skiego wraz z budową rozdzielczej sieci kanalizacji 
sanitarnej na przedmiotowym terenie; 

5) ustala się budowę sieci kanalizacji deszczowej na 
terenach planowanej zabudowy; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną usta-
la się rozbudowę i budowę nowych  linii  elektro-
energetycznych  kablowych, średniego i niskiego   
napięcia  wraz z budową stacji transformatorowych 
na terenach wZasnych inwestora; ustala się zakaz 
budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych  
w granicach określonych na rysunku planu; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się dostawę 
gazu z istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia w 
ul. r. Ihrzanowskiego, poprzez rozbudowę sieci ga-
zowej na tereny planowanej zabudowy; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala 
się dostawę energii cieplnej z istniejącej sieci cie-
pZowniczej. 

R o z d z i a Z   2 

Usmaoenia doa merene 

§ 8 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem .W ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna z zielenią i urządzeniami rekreacji osie-
dlowej; 

2) uzupeZniające – usZugi nieucią„liwe, zlokalizowa-
ne w parterach zabudowy mieszkaniowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odlegZości 10 m od granic terenu, z wyjąt-
kiem granicy wschodniej z dziaZką nr 2/1 gdzie 
obowiązują przepisy odrębne; 

2) wysokośo zabudowy nie mo„e przekraczao  
14 m licząc od poziomu terenu do kalenicy; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie 
mo„e przekraczao 2 bez uwzględnienia podda-
sza u„ytkowego;  

4) nale„y stosowao dachy strome o spadku po-
wy„ej 45O, o poZaciach symetrycznych; 

5) dopuszcza się lokalizacje dominant w poZu-
dniowo-zachodnim i póZnocno-zachodnim na-
ro„niku zabudowy nieprzekraczających wyso-
kości odpowiadającej 4 kondygnacjom; 

6) powierzchnia zabudowy nie mo„e przekraczao 
50% powierzchni terenu; 

7) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew 
wzdZu„ póZnocnej granicy terenu; 

8) częśo terenu nieprzewidzianą pod lokalizację 
obiektów kubaturowych zabudowy wieloro-
dzinnej przeznacza się do wspóZu„ytkowania 
przez u„ytkowników budynków mieszkalnych  
z uwzględnieniem: 
a) koniecznych dojazdów do podziemnych 

kondygnacji oraz dojazdów, miejsc posto-
jowych i dostawczych, w tym dla usZug w 
parterach, 

b)  terenów zieleni osiedlowej z miejscami za-
baw dla dzieci, miejscami rekreacji, placu 
gospodarczego itp.; wskaźnik powierzchni 
terenów zieleni i rekreacji – co najmniej 
25% powierzchni terenu, 

c) zakazu zabudowy kubaturowej, z wyjątkiem 
obiektów wymienionych  w § 7 pkt 2; 

9) teren w pasie przylegZym do ulicy Ihrzanow-
skiego nale„y przeznaczyo na miejsca parkin-
gowe naziemne przy zachowaniu wskaźnika – 
co najmniej 0,2 miejsca/1mieszkanie;  

10) obowiązek realizacji miejsc postojowych dla 
mieszkańców w kondygnacjach podziemnych 
zabudowy, przy zachowaniu wskaźnika – co 
najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie;  

11) zakaz lokalizacji gara„y wolno stojących. 

R o z d z i a Z   3 

Przepisy zońcowe 

§ 9 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o  zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
wysokośo stawki procentowej, o której mowa  
w art. 36 ust. 3 tej ustawy, na 30%. 

§ 10 

Wykonanie uchwaZy powierza się Prezydentowi Wro-
cZawia. 

§ 11 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od dnia 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

WrIEPRZEWODNrIZZIY 
RRDY .rEJSKrEJ 

 
JACEK OSSOWSKI      
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Załączniz do echwały Rady Miejsziej 
Wrocławia z dnia 17 oismopada 2005 r. 
(poz. 1176) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESSKU 

z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie zasad wynaąradzania naeczycieoi, reąeoaminów ozreśoających 
wysozość oraz szczeąółowe warenzi przyznawania naeczycieoom dodamzów 
za wysłeąę oam, momywacyjneąo, fenzcyjnych, za warenzi pracy, za ąodziny 
ponadwymiarowe i ąodziny zasmępsmw doraźnych, przyznawania naąród doa 
          naeczycieoi oraz zasad przyznawania dodamze mieszzanioweąo 

 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 z późn. 
zm.), w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. 
zm.) uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a Z  r 

Posmanowienia oąóone 

§ 1 

Uchwale podlegają nauczyciele zatrudnieni w szkoZach 
i placówkach publicznych dziaZających na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
będących jednostkami organizacyjnymi .iasta i Gminy 
Pieńsk. 

§ 2 

rlekroo mowa w uchwale i zaZączniku do uchwaZy o: 
Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę  
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.). 

§ 3 

Wprowadza się regulamin określający wysokośo oraz 
szczegóZowe warunki przyznawania nauczycielom na-
stępujących dodatków pZacowych: 
a) za wysZugę lat, 
b) motywacyjnego, 
c) funkcyjnych, 
d) za warunki pracy, 
e) za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw 

doraźnych, 
f) przyznawania nagród, 
g) dodatku mieszkaniowego. 

R o z d z i a Z  rr 

Dodamez za wysłeąę oam 

§ 4 

Dodatek za wysZugę lat przysZuguje nauczycielom 
zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 
3 i 4 Karty Nauczyciela. 

R o z d z i a Z rrr 

Dodamez momywacyjny 

§ 5 

1. Wysokośo środków przeznaczonych na dodatki 
motywacyjne ustala się na 1% procent wynagro-

dzenia zasadniczego wszystkich nauczycieli zatrud-
nionych w danej placówce. 

2. Procent dodatku motywacyjnego w ciągu roku 
2006 mo„e byo podwy„szony do 5% zgodnie z 
podjętą w tej sprawie zmianą UchwaZy Bud„etowej 
dla .iasta i Gminy Pieńsk. W przypadku zmiany 
procentu przeznaczonego na dodatki motywacyjne 
przeliczenie funduszu następuje za okres od podję-
cia uchwaZy do końca roku 2006 r. 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi 
po przepracowaniu w danej placówce co najmniej  
3 miesięcy. 

2. Nauczycielowi mo„e byo przyznany dodatek moty-
wacyjny w wysokości nieprzekraczającej 20% jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres do 
trzech miesięcy. 

4. Przyznawanie dyrektorom i nauczycielom dodatku 
motywacyjnego odbywao się powinno zgodnie 
ogólnymi warunkami zawartymi w § 4 rozporzą-
dzenia. 

5. Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje Bur-
mistrz na podstawie kryteriów zawartych w tabeli 
nr 1. 

6. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor jednostki wedZug kryteriów zawartych  
w tabeli nr 2. 

7. Dyrektor mo„e otrzymao maksymalnie 12 punktów, 
nauczyciel natomiast mo„e otrzymao maksymalnie 
16 punktów. 

8. Dodatek mo„e otrzymao dyrektor i nauczyciel, któ-
remu przyznano minimum 60% punktów z mo„li-
wych do uzyskania. 

9. Nie później ni„ na tydzień przed naliczeniem dodat-
ku motywacyjnego liczba przyznanych nauczycie-
lowi punktów udostępniona będzie do jego wyZącz-
nego wglądu przez organ określony w punkcie  
4 i 5. 
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Tabela nr 1 
Krymeria esmaoania dodamze momywacyjneąo doa dyrezmorów 

 

Lp. bryterium 
Liczba punktów  

do zdobycia 
1. Szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze: 

a) uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych po-
twierdzonych wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo suk-
cesami w konkursach, zawodach olimpiadach. 

b) wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania w placówce. 
c) pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, współpraca z instytucjami 

wspierającymi. 

 
 
 
1 
1 
 
1 

2. Jakość świadczonej pracy 
a) dbałość o mienie komunalne będące w zarządzie dyrektora 
b) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej 
c) organizacja pracy placówki 

 
1 
1 
1 

3. Ocena pracy 1 
4. Zaangażowanie w przygotowanie i realizację zajęć i czynności wynikających z zadań 

statutowych placówki: 
a) racjonalne dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym 
b) pozyskiwanie dodatkowych środków i świadczeń 
c) aktywna współpraca z samorządem uczniowskim i radą rodziców 
d) realizowanie polityki oświatowej organu prowadzącego 
e) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (w tym własnego) 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
Tabela nr 2 

Krymeria esmaoania dodamze momywacyjneąo doa naeczycieoi 
 

Lp. bryterium 
Liczba punktów  

do zdobycia 
 

1. 
Szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 
a) uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaczych po-

twierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i spraw-
dzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach olimpiadach itp. 

b) wprowadzanie innowacji i różnorodności metodycznych w odniesieniu do zajęć 
dydaktycznych i wychowawczych. 

c) pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, współpraca z instytucjami 
wspierającymi. 

d) przygotowanie i prowadzenia w ramach zaspołów przedmiotowych lekcji otwar-
tych z zastosowaniem innowacji i różnorodności metodycznych w odniesieniu do 
zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 

e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy z ich rodzi-
cami, opiekunami prawnymi, jak również pedagogiem szkolnym i Poradnią Psycho-
logiczno Pedagogiczną. 

 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

2. Jakość świadczenia pracy  
a) przestrzeganie dyscypliny pracy 
b) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków 
c) podnoszenie umiejętności zawodowych. 
d) troska o klasy i pracownie 
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej. 
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń skłużbowych 

 
1 
1 
1 
 
1 
1 

3. Ocena pracy 1 
4. Zaangażowanie w przygotowanie i realizację zajęć i czynności wynikających z zadań 

statutowych jednostki: 
a) organizowanie i udział w  imprezach szkolnych i klasowych 
b) udział w komisjach przedmiotowych 
c) opiekowanie się samorządem szkolnym lub innymi organizacjami uczniowskimi 

istniejącymi na terenie placówki 
d) dodatkowe funkcje pełnione przez nauczyciela 
e) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej i innych zadań wynikających ze 

statutu placówki 

 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
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R o z d z i a Z ru 

Dodamez fenzcyjny 

§ 7 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub wicedyrektora szkoZy bądź inne stano-
wisko kierownicze przewidziane w statucie szkoZy, 
przysZuguje dodatek funkcyjny w wysokości okre-
ślonej w tabeli nr 3 z zastrze„eniem § 8 pkt 1. 

2. Wysokośo dodatku funkcyjnego dla dyrektora usta-
la Burmistrz w granicach stawek określonych tabelą 
uwzględniając między innymi wielkośo szkoZy, jej 
warunki organizacyjne, zZo„onośo zadań wynikają-
cych z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kie-
rowniczych w szkole, wyniki pracy szkoZy. 

3. Wysokośo dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów, innych stanowisk kierowniczych, jak równie„ 
dla osób wymienionych w § 8 pkt 1 ustala dyrektor 
szkoZy wedZug zasad określonych tabelą nr 3. 

§ 8 

Dodatek funkcyjny przysZuguje równie„ nauczycielom z 
tytuZu wykonywania zadań: 

a) opiekuna sta„u w wysokości 20 zZ miesięcznie, 
b) wychowawstwa klasy w wysokości 25 zZ mie-

sięcznie, 
c) doradcy metodycznego lub konsultanta w wysoko-

ści 40 zZ miesięcznie. 

§ 9 

1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upZywem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwoZania, z końcem miesiąca, w 
którym nastąpiZo odwoZanie; jeśli odwoZanie nastą-
piZo pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne określone § 7 pkt 1 i § 8 pkt 1 
nie przysZugują: 
a) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
b) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
c) w okresie, za który nie przysZuguje wynagrodze-

nie zasadnicze. 
 
 
 

 
Tabela 3 

Dodamzi fenzcyjne 
 

Lp. Stanowisko 
Miesięcznie w zł 

od – do 
1. Przedszkola 

a)dyrektor 
b)wicedyrektor 

 
400–n00 
300–600 

2.  Szkoły 
a) dyrektor – szkoła do 7 oddziałów 
b) dyrektor – szkoła 8–12 oddziałów 
c) dyrektor – szkoła 13–18 oddziałów 
d) dyrektor – szkoła 1n i więcej oddziałów 
e) wicedyrektor 
f) kierownik świetlicy 

 
400–n00 
500–1000 
600–1200 
700–1500 
300–800 
200–400 

 
 

R o z d z i a Z u 

Dodamez za warenzi pracy 

§ 10 

1. Nauczycielom przysZuguje dodatek za trudne lub 
ucią„liwe warunki pracy w przypadku gdy: 
a) prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

w oddziaZach integracyjnych,  
b) prowadzą nauczanie dzieci zakwalifikowanych 

do ksztaZcenia specjalnego,  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-16/170/06 z dnia 16 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 10 ust. 1 lit. a i b), 
c) prowadzą zajęcia w innych trudnych lub ucią„li-

wych warunkach pracy określonych w rozporzą-
dzeniu. 

2. Wysokości dodatku za trudne lub ucią„liwe warunki 
pracy ustala się na 5% wynagrodzenia zasadniczego.  

3. Dodatki za trudne warunki pracy przysZugują  
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych 
warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru 
godzin. 

§ 11 

Nauczycielowi skierowanemu do pracy w innej szkole 
w innej miejscowości na podstawie art. 19 ust. 1 Kar-
ty Nauczyciela przysZuguje dodatek za ucią„liwośo 
pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadnicze-
go, przy czym: 
a) prawo do dodatku powstaje z pierwszym dniem 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zostaZ skierowany do pracy w innej szkole, 
a je„eli skierowanie nastąpiZo pierwszego dnia mie-
siąca – od tego dnia, 

b) prawo do dodatku za ucią„liwośo pracy ustaje  
z upZywem okresu, na jaki nauczyciel zostaZ skie-
rowany do innej szkoZy, a w razie rozwiązania sto-
sunku pracy przed upZywem tego okresu, z dniem 
ustania prawa do wynagrodzenia zasadniczego, 

c) dodatek za ucią„liwośo pracy nie przysZuguje  
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności  
w pracy, w okresach za które nie przysZuguje wy-
nagrodzenie zasadnicze, od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestaZ wykonywania pracy. 
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§ 12 

Dodatki za warunki trudne i ucią„liwe wypZacane są  
z góry z wynagrodzeniem zasadniczym. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-16/170/06 z dnia 16 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 12). 

R o z d z i a Z ur 

Wynaąrodzenie za ąodziny ponadwymiarowe i ąodziny 
zasmępsmw doraźnych 

§ 13 

1. Nauczycielowi przysZuguje wynagrodzenie za godzi-
ny ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych 
zastępstw doraźnych zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 
i art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2. Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się godzi-
ny określone w arkuszu organizacyjnym placówki 
wynikające z przydziaZu czynności nauczyciela  
w danym roku szkolnym realizowane poza godzi-
nami obowiązkowego wymiaru zajęo. 

§ 14 

1. W przypadku gdy nauczycielowi nie mo„na zapew-
nio zatrudnienia w peZnym wymiarze godzin  
w przeliczeniu na jeden wymiar godzin tygodniowo, 
a jest mo„liwośo zatrudnienia go w dwóch i więcej 
wymiarach godzinowych, to dla uzyskania wartości 
peZnego etatu przyjąo nale„y wartośo arytmetyczną 
przeliczając wartośo godzin odpowiednią dla po-
szczególnych wymiarów. Ka„da godzina ponad, to 
wyliczenie arytmetyczne będzie zatem godziną po-
nadwymiarową. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego(Zącznie z dodatkami za warunki pracy, je„eli 
praca odbywa się w takich warunkach) przez mie-
sięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru za-
jęo, ustalonego dla zajęo dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa przydzielonego nauczycielowi zgodnie z jego 
kwalifikacjami do nauczania przedmiotu (bloku 
przedmiotowego) ustala się dzieląc stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę go-
dzin obowiązkowego wymiaru zajęo. 

4. .iesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęo nauczyciela, o której mowa w pkt 2 i 5, uzy-
skuje się mno„ąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peZnych go-
dzin w ten sposób, „e czas zajęo do 0,5 godziny 
pomija się, co najmniej 0,5 godziny i wy„ej liczy się 
za peZną godzinę. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysZuguje 
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęo  
z powodu przerw przewidzianych przepisami o or-
ganizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koń-
czenia zajęo w środku tygodnia oraz za dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-16/170/06 z dnia 16 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 14 ust. 5). 

6. Za godziny opieki nad uczniami w czasie dowozów 
dzieci do lub ze szkoZy, nauczycielowi przysZuguje 
wynagrodzenie w kwocie 8,00 za ka„dą zrealizo-
waną godzinę dowo„enia. 

§ 15 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
zastępstw doraźnych wypZaca się z doZu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-16/170/06 z dnia 16 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 15). 

R o z d z i a Z urr 

Naąrody ze specjaoneąo fendesze naąród 

§ 16 

1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli tworzy się 
na podstawie art. 49 ustawy – Karta Nauczyciela 
w wysokości 1% planowanego rocznego osobowe-
go funduszu wynagrodzeń. Nagrody ze specjalnego 
funduszu nagród mają charakter uznaniowy. 

2. Ustala się następujący podziaZ specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli: 
a) 40% na wypZaty nagród Burmistrza, 
b) 60% na wypZaty nagród dyrektorów szkóZ. 

3. Nagrody, o których mowa w pkt 1, są przyznawa-
ne z okazji: 
a) Dnia Edukacji Narodowej 
b) Święta szkoZy oraz innej uroczystości szkolnej 

lub środowiskowej. 
4. Nagrodę Burmistrza ustala się w wysokości nie 

wy„szej ni„ dwa tysiące zZotych brutto. 
5. Nagroda dyrektora nie mo„e przekroczyo kwoty 

jednego tysiąca pięoset zZotych brutto. 

§ 17 

Nagrodę Burmistrza mogą otrzymao dyrektorzy i na-
uczyciele gminnych jednostek oświatowych, którzy 
posiadają wyró„niającą lub bardzo dobrą ocenę pracy 
pedagogicznej oraz speZniają co najmniej pięo z nastę-
pujących kryteriów: 
a) w zakresie pracy dydaktycznej: 

– osiągają przynajmniej dobre wyniki w nauczaniu 
danego przedmiotu i są one potwierdzone  
w sprawdzianach i egzaminach uczniów prze-
prowadzanych przez okręgowe komisje egzami-
nacyjne, 

– podejmują dziaZania innowacyjne w zakresie 
opracowania i wdra„ania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania (autorskie programy), 

– osiągają dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 
zakwalifikowaniem uczniów do udziaZu w zawo-
dach rr stopnia okręgowych lub rrr stopnia cen-
tralnych, ogólnopolskich olimpiad przedmioto-
wych, zajęciach przez zespóZ uczniów r–rrr miej-
sca w konkursach, zawodach, przeglądach i fe-
stiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich, 

– posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy 
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mający-
mi trudności w nauce, 

– przygotowują i wzorowo organizuje uroczystości 
szkolne lub środowiskowe, takie jak nadanie 
szkole lub placówce imienia, wręczenie sztanda-
ru, dni patrona szkoZy lub placówki, 
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– prowadzą znaczącą dziaZalnośo wychowawczą 
w klasie, szkole lub placówce przez organizowa-
nie wycieczek, udziaZ uczniów w spektaklach 
teatralnych, koncertach, wystawach i spotka-
niach, 

– osiągają dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej  
z uczniami, 

b) w zakresie pracy opiekuńczej:  
– zapewniają pomoc i opiekę uczniom będącym  

w trudnej sytuacji materialnej, 
– prowadzą dziaZalnośo opiekuńczo-wychowawczą 

mającą na celu zwalczanie patologii spoZecznej, 
tj. przemoc, alkoholizm, narkomania, nikotynizm, 

– organizują wspóZpracę z placówkami systemu 
ochrony zdrowia, policją oraz innymi jednostka-
mi, które mogZyby pomóc w zakresie zwalczania 
i zapobiegania szerzeniu się patologii wśród 
dzieci i mZodzie„y, 

– organizują udziaZ rodziców w pracy szkoZy, roz-
wijają formy wspóZdziaZania szkoZy lub placówki 
z rodzicami, 

c) w zakresie podnoszenia kwalifikacji: 
– doskonalą wZasny warsztat pracy, 
– aktywnie pomagają w adaptacji zawodowej 

mZodym nauczycielom, 
– kierują zespoZem samoksztaZceniowym, wspóZ-

pracują z jednostkami doskonalenia zawodowe-
go, 

– pomagają w zakresie uzyskiwania kolejnego 
stopnia awansu zawodowego, 

d) w zakresie pracy organizacyjnej szkoZy czy placów-
ki: 
– umiejętnie gospodarują przyznanymi środkami 

finansowymi,  
– dbają o bazę szkolną – remonty, inwestycje, 
– inicjują ró„norodne dziaZania rady pedagogicznej 

w celu podnoszenia jakości pracy szkoZy lub pla-
cówki, 

– wspóZpracują ze środowiskiem,  
– pozyskują pozabud„etowe środki finansowe. 

§ 18 

Nagrody dyrektora przyznawane są na podstawie we-
wnętrznych regulaminów nagród. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-16/170/06 z dnia 16 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 18). 

§ 19 

1. Nagrodę dla Dyrektora i Nauczyciela mo„e przyznao 
Burmistrz z wZasnej inicjatywy. 

2. Z wnioskiem o nagrodę dla Dyrektora i Nauczyciela 
wystąpio równie„ mo„e:  
a) Osoba nadzorująca oświatę z ramienia organu 

prowadzącego, 
b) Wizytator Kuratorium sprawujący bezpośredni 

nadzór pedagogiczny, 
c) Dyrektor, w odniesieniu do wicedyrektora i po-

zostaZych nauczycieli, 
d) Rada SzkoZy, 
e) Rada Rodziców, 
f) Przedstawiciel Związku Zawodowego. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierao: 
– imię i nazwisko nauczyciela, 
– wyksztaZcenie, 

– specjalnośo, 
– sta„ pracy, 
– miejsce zatrudnienia, 
– wymiar zatrudnienia, 
– datę ostatniej oceny pracy, 
– dotychczas przyznane nagrody, 
– uzasadnienie wniosku. 

4. Wnioski skZada się Sekretariacie Urzędu .iasta  
i Gminy w ka„dym czasie, nie później ni„ 14 dni 
przed uzgodnionym terminem wręczenia nagrody.  

R o z d z i a Z urrr 

Dodamez mieszzaniowy 

§ 20 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkoZach na terenie 
wiejskim przysZuguje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysZuguje 
nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie ni„-
szym ni„ poZowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin określonego w art. 42 ust. 3 
ustawy –  Karta Nauczyciela. 

3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoZy,  
a dyrektorowi Burmistrz. 

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
w zale„ności od liczby czZonków rodziny zamieszka-
Zych na staZe we wspólnym lokalu mieszkalnym. Za 
czZonka rodziny nauczyciela uwa„a się wspóZmaZ-
„onka i dzieci pozostające na jego utrzymaniu do 
ukończenia 18 roku „ycia, a w przypadku kontynu-
owania nauki, do 25 roku „ycia. 

5. Wysokośo dodatku ustala się odpowiednio: 
a) dla rodziny 1–2-osobowej – 40 zZ, 
b) dla rodziny 3-osobowej – 50 zZ, 
c) dla rodziny 4-osobowej i większej – 60 zZ. 

6. Dodatek mieszkaniowy przysZuguje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel zZo„yZ wniosek o jego przyznanie. 

7. Prawo do dodatku ustaje lub zmienia się jego wy-
sokośo, w przypadku zmiany liczby czZonków ro-
dziny, od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiZa zmiana liczby 
czZonków rodziny. 

§ 21 

Dodatek mieszkaniowy wypZacany jest z doZu w termi-
nie wypZaty wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-16/170/06 z dnia 16 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 21). 

R o z d z i a Z rn 

Posmanowienia zońcowe 

§ 22 

Traci moc uchwaZa Rady .iejskiej w Pieńsku 
nnurrr/185/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 
zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów  
określających wysokośo oraz szczegóZowe wa- 
runki przyznawania nauczycielom dodatków za wysZu-
gę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki  
pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny 
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zastępstw doraźnych, przyznawania nagród dla na-
uczycieli oraz zasad przyznawania dodatku mieszka-
niowego. 

§ 23 

Wykonanie uchwaZy powierza się Burmistrzowi .iasta 
i Gminy Pieńsk. 

 

 

 

§ 24 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od dnia 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 roku. 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY .rEJSKrEJ 

 
MAREK MARENDZIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1178 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

z dnia 17 marca 2006 r. 

w sprawie edzieoenia bonifizamy za przezszmałcenie prawa eżymzowania wie-
czysmeąo w prawo własności w mrybie przepisów esmawy z dnia 29 oipca 
2005 r. o przezszmałcenie prawa eżymzowania wieczysmeąo w prawo 
                                   własności nierechomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeksztaZceniu prawa u„ytkowania wieczystego w prawo wZasności nieru-
chomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) Rada .iejska w Jelczu-oaskowicach 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wyra„a się zgodę na udzielenie bonifikaty od opZaty za 
przeksztaZcenie prawa u„ytkowania wieczystego  
w prawo wZasności nieruchomości, które są zabudo-
wane na cele mieszkaniowe lub przeznaczone pod 
tego rodzaju zabudowę, w wysokości 75%. 

§ 2 

Wyra„a się zgodę na odstąpienie od „ądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej od opZaty z tytuZu przeksztaZcenia 
prawa u„ytkowania wieczystego w prawo wZasności 
w następujących przypadkach: 
a) zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, 
b) zamiany nieruchomości. 

§ 3 

Koszty przygotowania nieruchomości do przeksztaZce-
nia prawa u„ytkowania wieczystego w prawo wZasno-
ści ponosi u„ytkownik wieczysty. 

§ 4 

Traci moc uchwaZa nr u/26/2003 Rady .iejskiej  
w Jelczu-oaskowicach, z dnia 31 stycznia 2003 roku, 

w sprawie bonifikaty od opZaty za przeksztaZcenie 
prawa u„ytkowania wieczystego w prawo wZasności 
nieruchomości, wykorzystanych lub przeznaczonych 
na cele mieszkaniowe. 

§ 5 

Wykonanie uchwaZy powierza się Burmistrzowi .iasta 
i Gminy Jelcz-oaskowice. 

§ 6 

UchwaZa wchodzi w „ycie w terminie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY .rEJSKrEJ 

 
MARIAN ORZECHOWSKI
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1179 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJUW 

z dnia 21 lutego 2006 r. 

w sprawie reąeoamine przyznawania dodamzów oraz innych szładnizów  
wynaąrodzenia naeczycieoom zamrednionym w szzołach i poacówzach  
oświamowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na roz 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. 
Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; 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 i Nr 167, poz. 1759) i art. 30 ust. 6, 
art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, 
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258; z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) oraz rozporządzenia .inistra Edukacji Naro-
dowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181) Rada Gminy 
.ściwojów uchwala: 

 
 
 

Reąeoamin 
przyznawania dodamzów oraz innych szładnizów wynaąrodzenia naeczycieoom  

zamrednionym w szzołach i poacówzach prowadzonych przez Gminę Mściwojów na roz 2006 
 
 
 

R o z d z i a Z  r 

Posmanowienia wsmępne 

§ 1 

rlekroo w uchwale jest mowa o: 

1) szkole lub placówce, nale„y przez to rozumieo: 
szkoZę podstawową oraz gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina .ściwojów, 

2) nauczycielach, nale„y przez to rozumieo nauczycieli 
zatrudnionych w szkoZach podstawowych i gimna-
zjum, dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na .ściwojów, 

3) dyrektorze, nale„y przez to rozumieo dyrektora 
szkoZy podstawowej i gimnazjum, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina .ściwojów, 

4) wójcie, nale„y przez to rozumieo Wójta Gminy 
.ściwojów, 

5) Karcie Nauczyciela, nale„y przez to rozumieo usta-
wę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), 

6) rozporządzeniu, nale„y przez to rozumieo rozporzą-
dzenia .inistra Edukacji Narodowej z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 22, poz. 181), 

7) gminie, nale„y przez to rozumieo Gminę .ściwo-
jów. 

R o z d z i a Z  rr 

Dodamez za wysłeąę oam 

§ 2 

1. Nauczycielom przysZuguje dodatek za wysZugę lat 
zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3 i 4 Karty 
Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 

2. Dodatek przysZuguje za okres urlopu dla poratowa-
nia zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie, chyba „e przepis szczególny 
stanowi inaczej. Dodatek ten przysZuguje równie„ 
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności 
do pracy wskutek choroby lub konieczności osobi-
stego sprawowania opieki nad dzieckiem lub cho-
rym czZonkiem rodziny, za które nauczyciel otrzy-
muje z tego tytuZu zasiZek z ubezpieczenia spoZecz-
nego. 

3. Dodatek za wysZugę lat dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor, a dla dyrektora wójt. 

R o z d z i a Z  rrr 

Dodamez momywacyjny 

§ 3 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkoZach i placów-
kach oświatowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina .ściwojów, przysZuguje doda-
tek motywacyjny. 

2. Wysokośo środków dla szkoZy na dodatek motywa-
cyjny ustala się dla wszystkich zatrudnionych na-
uczycieli w wysokości co najmniej 3% średniego 
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wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta„ysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 
Dodatek motywacyjny przyznawany jest: 
1) dla dyrektorów szkóZ do 50%, 
2) dla nauczycieli do 20%, 
3) dla nauczyciela, któremu obowiązki kierownicze 

powierzono w zastępstwie do 10%. 
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-

ślony, nie krótszy jednak ni„ sześo miesięcy i nie 
dZu„szy ni„ jeden rok szkolny. 

4. Wysokośo dodatku motywacyjnego i czas, na jaki 
zostaZ przyznany, ustala dla nauczycieli dyrektor 
szkoZy, a dla dyrektora wójt. 

5. Wysokośo dodatku motywacyjnego zale„na jest od 
stopnia awansu zawodowego i efektów pracy na-
uczyciela (dyrektora) oraz jakości pracy szkoZy (pla-
cówki). Przy ustalaniu wysokości dodatku motywa-
cyjnego bierze się w szczególności pod uwagę: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięo dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w 
szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich mo„liwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięo dydaktyczno- 
-wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
(testów kompetencyjnych) i sprawdzianów 
albo sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we wspóZpracy z ich 
rodzicami, 

c) peZne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne dziaZanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki, 

2) jakośo świadczonej pracy, w tym związanej z 
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie wZasnego warsztatu pracy, 
d) dbaZośo o estetykę i sprawnośo powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

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

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń sZu„bowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy. 
3) zaanga„owanie w realizację czynności i zajęo,  

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udziaZ w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udziaZ w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi dziaZa-
jącymi na terenie szkoZy, 

d) prowadzenie lekcji kole„eńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

e) aktywny udziaZ w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoZy, 

f) dodatkowe czynności zlecane doraźnie przez dy-
rektora lub wójta. 

6. Dodatek motywacyjny nie przysZuguje: 
1) sta„ystom w okresie odbywania sta„u, 
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym, 
5) w okresie, za który nie przysZuguje wynagrodze-

nie zasadnicze. 
7. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 

dnia przyznania. 
8. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. 

R o z d z i a Z  ru 

Dodamez fenzcyjny 

§ 4 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora i wicedyrektora szkoZy lub inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoZy, 
przyznaje się miesięczny dodatek funkcyjny w wy-
sokości określonej w poni„szej tabeli: 

 

Lp. Stanowisko bierownicze 

Stawka dodatku (w %) 
liczonego od średniego 

wynagrodzenia  
nauczyciela stażysty 

1. Dyrektor szkoły do 8 od-
działów 

od 20 do 50% 

2. Dyrektor szkoły liczącej 
powyżej 8 oddziałów 

od 20 do 60% 

 
2. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych  

w ust. 1 przysZuguje równie„ nauczycielom, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 
Je„eli stanowisko kierownicze powierzono nauczy-
cielowi na okres nieobejmujący peZnych miesięcy, 
to dodatek funkcyjny wypZaca się w wysokości 
proporcjonalnej do czasu peZnienia tych obowiąz-
ków. 

3. Wysokośo dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie, w granicach stawek określonych  
w ust.1 ustala dyrektor. 

4. Wysokośo dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-
Zy i dla dyrektora w zastępstwie, w granicach sta-
wek określonych tabelą ustala wójt, uwzględniając 
między innymi: 
1) wielkośo szkoZy i jej strukturę organizacyjna, 
2) zZo„onośo zadań wynikających z zajmowanego 

stanowiska, 
3) wyniki pracy szkoZy oraz warunki lokalowe i śro-

dowiskowe w jakich szkoZa funkcjonuje. 
5. Dodatek funkcyjny przysZuguje nauczycielowi  

z tytuZu wykonywania zadań: 
1) wychowawstwa klasy, oddziaZu przedszkolnego 

w wysokości co najmniej 5% miesięcznie, liczo-
nego od średniego wynagrodzenia nauczyciela 
sta„ysty, 

2) opiekuna sta„u w wysokości co najmniej 3% 
miesięcznie, liczonego od średniego wynagro-
dzenia nauczyciela sta„ysty. 
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6. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 5, dla 
uprawnionych nauczycieli przyznaje dyrektor. 

7. Prawo do dodatku funkcyjnego przysZuguje  
w okresie zajmowania stanowiska kierowniczego 
lub wykonywania dodatkowych zadań, za które 
przysZuguje dodatek. Je„eli stanowisko kierowni-
cze lub wykonywanie dodatkowych zadań powie-
rzono nauczycielowi na okres nieobejmujący peZ-
nych miesięcy, to dodatek funkcyjny wypZaca się 
w wysokości proporcjonalnej do czasu peZnienia 
tych obowiązków. 

8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do do-
datku funkcyjnego z upZywem tego okresu, a w 
razie wcześniejszego odwoZania – z końcem mie-
siąca, w którym nastąpiZo odwoZanie, a je„eli od-
woZanie nastąpiZo pierwszego dnia miesiąca – od 
tego dnia. 

9. Dodatek funkcyjny nie przysZuguje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre-
sie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, 
za które nie przysZuguje wynagrodzenie zasadni-
cze, oraz od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
nauczyciel zaprzestaZ peZnienia z innych powodów 
obowiązków, do których jest przypisany ten do-
datek, a je„eli zaprzestanie peZnienia obowiązków 
nastąpiZo od pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

10. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 
i 2, nie wyZącza prawa do otrzymywania dodatku, 
o którym mowa w ust. 5 pkt 1. 

R o z d z i a Z  u 

Dodamez za warenzi pracy 

§ 5 

1. Nauczycielom przysZugują dodatki z tytuZu pracy w 
trudnych i ucią„liwych dla zdrowia warunkach 
określonych w § 8 i 9 rozporządzenia, a w szcze-
gólności prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do ksztaZcenia specjal-
nego i nauczania indywidualnego. 

2. Wysokośo dodatku za warunki pracy ustala się  
w wysokości 20% w odniesieniu do stawki godziny 
ponadwymiarowej wynikającej z osobistego zasze-
regowania wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
la za ka„dą godzinę efektywnie przepracowaną. 

3. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi 
dyrektor. 

R o z d z i a Z  ur 

Wynaąrodzenie za ąodziny ponadwymiarowe i ąodziny 
doraźnych zasmępsmw 

§ 6 

1. Godziny ponadwymiarowe przydziela się nauczycie-
lowi zgodnie z art.35 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (Zącznie z dodatkami za warunki pracy)  przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęo, ustalonego dla rodzaju zajęo dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

3. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa 
ustala się w sposób określony w ust. 2. 

4. .iesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin Nauczyciela, o której 
mowa w ust. 3, uzyskuje się mno„ąc odpowiedni 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peZ-
nych godzin w ten sposób, „e czas zajęo do  
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za peZną godzinę. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysZugują za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęo z po-
wodu: 
1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji 

roku szkolnego, 
2)rozpoczynania lub kończenia zajęo w środku ty-

godnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy. 

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógZ realizowao z przy-
czyn le„ących po stronie pracodawcy, a w szcze-
gólności w związku z : 
1) zawieszeniem zajęo z powodu epidemii, mrozów 

lub klęsk „ywioZowych, 
2) wyjazdem uczniów na wycieczkę lub inne im-

prezy, 
3) rekolekcjami, 
4) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 

trwającego nie dZu„ej ni„ tydzień, 
5) udziaZu nauczyciela w konferencji metodycznej 

nauczanego przedmiotu  
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 

7. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy wymiar zajęo określony w art.42 Karty 
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 wymiaru (lub 1/4 
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień 
pracy) za ka„dy dzień usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. 
oiczba godzin ponadwymiarowych, za które nie 
przysZuguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie 
mo„e byo jednak„e większa ni„ liczba godzin przy-
dzielonych w projekcie organizacyjnym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-18/182/06 z dnia 24 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 6 ust. 5–7). 

R o z d z i a Z  urr 

Dodamez mieszzaniowy 

§ 7 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni„-
szym ni„ poZowa tygodniowo obowiązującego wy-
miaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wyma-
gane do zajmowanego stanowiska przysZuguje na-
uczycielski dodatek mieszkaniowy . 

2. Wysokośo nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zale„ności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 2,5%, 
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2) przy dwóch osobach w rodzinie – 3,5%, 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 5%, 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 

6% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela sta„ysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczycie-
la. 

3. Do czZonków rodziny, o której mowa w ust. 2, za-
licza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamiesz-
kujących: 
1) wspóZmaZ„onka, który nie posiada wZasnego 

źródZa dochodu lub który jest nauczycielem, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego 

wyZącznym utrzymaniu. 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego maZ„onka dzieci do ukończenia 
18 roku „ycia lub do czasu ukończenia przez 
nie szkoZy ponadpodstawowej albo ponadgim-
nazjalnej, nie dZu„ej jednak ni„ do ukończenia 
21 roku „ycia, 

4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego maZ„onka niepracujące dzieci 
będący studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wy„szych, nie dZu„ej jednak ni„ do ukoń-
czenia 26 roku „ycia, 

5) dzieci niepeZnosprawne nieposiadające wZasne-
go źródZa dochodu. 

4. Nauczycielowi i jego wspóZmaZ„onkowi, będącego 
tak„e nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 
przysZuguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy  
w wysokości określonej w ust. 2. 

5. .aZ„onkowie wspólnie określają pracodawcę, któ-
ry będzie im wypZacaZ ten dodatek. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, o których 
mowa w ust. 4, przyznaje się na wniosek nauczy-
ciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa 
w ust. 5, na ich wspólny wniosek. 

7. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje – 
dyrektor, a dyrektorowi – wójt. 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysZuguje 
nauczycielowi: 
1) niezale„nie od tytuZu prawnego do zajmowane-

go przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel zZo„yZ wniosek 
o jego przyznanie. 

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysZuguje 
w okresie wykonywania pracy, a tak„e w okre-
sach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysZuguje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiZku z ubezpieczenia spoZeczne-

go, 
3) odbywania zasadniczej sZu„by wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej sZu„by 
wojskowej, w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powoZanym do sZu„by zawarta byZa 
umowa o pracę na czas określony, dodatek 
wypZaca się nie dZu„ej ni„ do końca okresu, na 
który umowa ta zostaZa zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego 

5) korzystania nauczyciela z urlopu dla poratowa-
nia zdrowia. 

10. Nauczyciel, który pobiera dodatek mieszkaniowy, 
obowiązany jest poinformowao odpowiednio dy-
rektora szkoZy lub wójta o zmianach w jego sytu-
acji rodzinnej mających wpZyw na prawo do do-
datku lub na wysokośo dodatku mieszkaniowego. 

R o z d z i a Z  urrr 

Posmanowienia zońcowe 

§ 8 

Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w „ycie ustawy  
z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.) otrzy-
mywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do 
tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach 
obowiązujących w dniu wejścia w „ycie ustawy. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulami-
nem mają zastosowanie przepisy powszechnie obo-
wiązujące. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-18/182/06 z dnia 24 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 9). 

§ 10 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy 
.ściwojów. 

§ 11 

Tracą moc uchwaZy nr nnr/112/05 Rady Gminy 
.ściwojów z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie re-
gulaminu przyznawania dodatków oraz innych skZadni-
ków wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym  
w szkoZach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę .ściwojów na rok 2005 i nr nnrr/121/05 
z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwaZę Rady 
Gminy .ściwojów nr nnr/112/05 z dnia 28 stycznia 
2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodat-
ków oraz innych skZadników wynagrodzenia nauczy-
cielom zatrudnionym w szkoZach i placówkach oświa-
towych prowadzonych przez Gminę .ściwojów na rok 
2005. 

§ 12 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od dnia 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 r. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIR 
RRDY G.rNY 

 
WANDA GOŁĘBIOWSKA 
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1180 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJUW 

z dnia 21 lutego 2006 r. 

w sprawie reąeoamine dosmarczania wody i odprowadzania ściezów  
na merenie Gminy Mściwojów 

 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) – Rada Gminy .ściwojów uchwala: 

 
 

REGULAMIN  
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKUW 

 
 

R o z d z i a Z  l 

Posmanowienia oąóone 

§ 1 

1. Regulamin określa: 
– zasady prowadzenia dziaZalności przez ZakZad 

Gospodarki Komunalnej w .ściwojowie – zwa-
ny dalej Przedsiębiorstwem, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia  
29 marca 2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 1 
ust. 1 tiret 1), 

– zasady korzystania: z usZug zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę przeznaczoną do spo„ycia przez 
ludzi, a dostarczaną za pomocą urządzeń wodo-
ciągowych oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków realizowanych za pomocą urządzeń ka-
nalizacyjnych znajdujących się na terenie Gminy 
.ściwojów. 

2. U„yte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) ustawa – nale„y przez to rozumieo ustawę  

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. 
zm.); 

2) odbiorca – odbiorca usZug, o którym mowa  
w art. 2 pkt.3 ustawy; 

3) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków, której mowa w art. 6 
ustawy; 

4) wodomierz gZówny – przyrząd pomiarowy,  
o którym mowa w art.2 pkt.19 ustawy, 

5) wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalo-
wany na wewnętrznej instalacji wodociągowej 
obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym 
wody, 

6) podlicznik – przyrząd pomiarowy zainstalowany 
za wodomierzem gZównym sZu„ący określeniu 
ilości wody bezpowrotnie zu„ytej, 

7) okres obrachunkowy – ustalony w umowie 
okres rozliczeń za usZugi dostawy wody i od-
prowadzania ścieków. 

R o z d z i a Z  rr 

Minimaony poziom świadczonych esłeą w zazresie 
dosmarczania wody i odprowadzania ściezów oraz  
    obowiązzi odbiorców warenzejące ich emrzymanie 

§ 2 

1. .inimalną i maksymalną ilośo dostarczanej wody 
strony winny określio w umowie o zaopatrzenie  
w wodę. Umowa winna tak„e określao maksymalne 
ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń do-
starczanych ścieków wynikający z posiadanych 
przez Przedsiębiorstwo technicznych i technolo-
gicznych mo„liwości ich oczyszczenia. 

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie 
.inistra rnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadao budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

3. Woda do spo„ycia przez ludzi winna odpowiadao 
jakościowo wymaganiom określonym w rozporzą-
dzeniu .inistra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spo„ycia przez ludzi (Dz. U.  
Nr 203, poz. 1718). 

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemy-
sZowych oraz warunki ich wprowadzania do urzą-
dzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie .ini-
stra rnfrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w spra-
wie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysZowych oraz warunków wprowa-
dzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 
Nr 129, poz. 1108 z późn. zm.). 

§ 3 

1. Przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami ustawy ma 
obowiązek zapewnio: 
2) zdolności dostawcze posiadanego przyZącza wo-

dociągowego, zapewniające dostawę wody do 
Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie; 

3) przepustowośo posiadanego przyZącza kanaliza-
cyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, 
w ilości określonej w umowie; 

4) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spo-
„ycia przez ludzi; 
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5) ciągZośo i niezawodnośo dostaw wody i odpro-
wadzania ścieków z/do posiadanych przez 
przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i ka-
nalizacyjnych; 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na wZasny 
koszt wodomierza gZównego po odbiorze tech-
nicznym przyZącza i zawarciu umowy; 

7) niezbędnych napraw na wZasny koszt przyZączy 
będących w jego posiadaniu, z wyjątkiem usu-
wania uszkodzeń powstaZych z winy odbiorcy. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia  
29 marca 2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 3 
ust. 1 pkt 7), 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania 
bie„ącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków bytowych i przemysZowych oraz kontroli  
i przestrzegania umownych ustaleń dotyczących 
technicznych warunków przyZączenia do sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej. 

3. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego 
informowania Wójta o jakości wody przeznaczonej 
do spo„ycia przez ludzi. 

§ 4 

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowao 
wodą i u„ywao ją zgodnie z przeznaczeniem oraz wa-
runkami wynikającymi z zawartej umowy. 

§ 5 

Odbiorcy usZug zobowiązani są do korzystania z zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 
zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogor-
szenia jakości usZug świadczonych przez Przedsiębior-
stwo oraz nie utrudniający dziaZalności Przedsiębior-
stwa, a w szczególności do: 
1) u„ytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący mo„liwośo wystąpienia ska„enia che-
micznego lub bakteriologicznego wody w sieci wo-
dociągowej na skutek cofnięcia się wody z instala-
cji wodociągowej, powrotu ciepZej wody lub wody  
z instalacji centralnego ogrzewania, 

2) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębior-
stwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odpro-
wadzanych ścieków, 

3) u„ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie-
powodujący zakZóceń funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej, 

4) informowania Przedsiębiorstwa o wZasnych uję-
ciach wody w celu prawidZowego ustalania opZat za 
odprowadzanie ścieków, 

5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz 
korzystania z przyZącza kanalizacyjnego wyZącznie 
w celach określonych w warunkach przyZączenia do 
sieci oraz pisemnej umowie zawartej z Przedsię-
biorstwem. 

R o z d z i a Z  rrr 

Szczeąółowe warenzi i mryb zawierania emów  
z odbiorcami esłeą 

§ 6 

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków mo„e byo zawarta na czas nieokreślony 
lub określony. 

2. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usZug za-
opatrzenia w wodę jak i odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo zawiera umowę o zaopatrzenie  
w wodę i odprowadzanie ścieków. 

3. Umowa winna określao mo„liwośo jej wypowiedze-
nia w przypadkach określonych przepisami kodeksu 
cywilnego i innych ustaw. 

4. Umowa winna dopuszczao jej rozwiązanie przez 
Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wnio-
sek stron. 

5. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyZącza 
kanalizacyjnego z przyczyn opisanych w art. 8  
ust. 1 ustawy nie musi skutkowao wypowiedze-
niem lub rozwiązaniem przez Przedsiębiorstwo 
umowy, o której mowa w ust. 1 i 6. 

6. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsię-
biorstwo dokonuje zamknięcia przyZącza wodocią-
gowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wo-
domierz gZówny. 

§ 7 

Umowa, o której mowa w § 6 ust. 1, winna w szcze-
gólności zawierao postanowienia określone w art. 6 
ust. 3 ustawy. 

§ 8 

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby 
posiadającej tytuZ prawny do nieruchomości, która 
ma byo przyZączona do sieci znajdującej się w po-
siadaniu Przedsiębiorstwa. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 8 ust. 1). 

2. W terminie 30 dni od dnia zZo„enia kompletnego 
wniosku Przedsiębiorstwo jest obowiązane wydao 
informację techniczną określającą wymagania tech-
niczne. 

3. Przedsiębiorstwo sporządza umowę w terminie  
14 dni od dnia zZo„enia wniosku o zawarcie umo-
wy. 

R o z d z i a Z  ru 

Sposób rozoiczeń w oparcie o ceny i smawzi opłam  
esmaoone w maryfach 

§ 9 

Rozliczenia z Odbiorcami usZug za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pro-
wadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie 
Rozporządzenia .inistra rnfrastruktury z dnia 12 mar-
ca 2002 r. w sprawie określania taryf wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257). 

§10 

1. DZugośo okresu obrachunkowego określa umowa, 
przy czym jest to okres nie krótszy ni„ jeden mie-
siąc i nie dZu„szy ni„ sześo miesięcy. 

2. Wejście w „ycie nowych taryf nie stanowi zmiany 
umowy. 

3. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek 
opZat wynikających z nowych, prawidZowo poda-
nych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga 
odrębnego informowania Odbiorców o ich wysoko-
ści. 
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§ 11 

1. Podstawą obcią„enia Odbiorcy nale„ności za usZugi 
świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura. 

2. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później ni„ 14 dni 
od daty dokonania odczytu, lub w sytuacji kiedy 
ilośo świadczonych usZug ustala jest na innej pod-
stawie ni„ wskazania wodomierza lub urządzenia 
pomiarowego, końca okresu obrachunkowego. 

3. Odbiorca dokonuje zapZaty za dostarczaną wodę  
i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym  
w fakturze, który nie mo„e byo krótszy ni„ 7 dni od 
daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapZacie upraw-
niają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek,  
w wysokości ustawowej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 11 ust. 3 zda-
nie 2). 

4. ZgZoszenie przez odbiorcę zastrze„eń, co do wyso-
kości faktury nie wstrzymuje jej zapZaty. 

5. W przypadku stwierdzenia nadpZaty zalicza się ją na 
poczet przyszZych nale„ności lub na pisemne „ąda-
nie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od 
dnia zZo„enia wniosku w tej sprawie, w sposób 
wskazany przez Odbiorcę. 

§ 12 

W przypadku niesprawnego wodomierza gZównego lub 
urządzenia pomiarowego oraz braku mo„liwości usta-
lenia na podstawie powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawa i umowy ilośo pobranej wody i/lub od-
prowadzonych ścieków ustala się na podstawie śred-
niego zu„ycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w 
okresie ostatnich 6 miesięcy przed stwierdzeniem nie-
sprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowe-
go. 

§ 13 

Je„eli Odbiorca pobiera wodę z ujęo wZasnych i wpro-
wadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie 
braku urządzeń pomiarowych, ilośo odprowadzonych 
ścieków jest ustalana jako równa ilośo wody pobranej, 
ustalonej na podstawie wskazań wodomierza wZasne-
go, a w przypadku jego braku lub niesprawności na 
podstawie przeciętnych norm zu„ycia określonych na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

R o z d z i a Z  u 

Warenzi przyłączenia do sieci 

§14 

1. PrzyZączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej jest odpZatne i odbywa się na pi-
semny wniosek o przyZączenie i określenie warun-
ków technicznych przyZączenia, zwanych dalej 
„warunkami przyZączenia”, zZo„ony przez osobę 
ubiegającą się o przyZączenie. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 14 ust. 1 we 
fragmencie „jest odpZatne i”). 

2. Z wnioskiem o przyZączenie do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej mo„e występowao osoba posia-

dająca tytuZ prawny do korzystania z nieruchomo-
ści, która ma byo przyZączona do sieci. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien  
w szczególności zawierao: 
1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy; 
2) adres podZączanej nieruchomości; 
3) rodzaj podZączenia (wodociągowe, kanalizacyj-

ne); 
4) określenie ilości przewidywanego poboru wody, 

jej przeznaczenie oraz charakterystyki zu„ycia 
wody, 

5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadza-
nych ścieków i ich rodzaju (w przypadku do-
stawców ścieków przemysZowych równie„ jako-
ści odprowadzanych ścieków oraz zastosowa-
nych lub planowanych do zastosowania urzą-
dzeń podczyszczających); 

6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia 
poboru wody i dostarczania ścieków; 

7) datę i podpis wnioskodawcy. 

§ 15 

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyZączenie do 
sieci zaZącza: 
1) dokument potwierdzający tytuZ prawny do korzy-

stania z nieruchomości, której dotyczy wniosek. 
2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie 

nieruchomości, o której mowa w § 14 ust. 1 
względem istniejących sieci wodociągowej lub ka-
nalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń zbro-
jenia terenu. 

§ 16 

W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo mo„e 
wyrazio zgodę na przyZączenie do sieci osobie, która 
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 16). 

§ 17 

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotowao i bez-
pZatnie udostępnio odpowiedni wzór wniosku. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 17). 

§ 18 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyZączenia  
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dZu„-
szym ni„ 30 dni od dnia zZo„enia wniosku. 

2. Warunki przyZączenia są wa„ne dwa lata od dnia 
ich wydania. 

3. Warunki przyZączenia określają: 
1) miejsca i sposób przyZączenia sieci wodociągo-

wej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy 
(parametry techniczne przyZączenia); 

2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór 
wody; 

3) miejsca zainstalowania wodomierza gZównego 
oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomia-
rowego liczącego ilośo odprowadzanych ście-
ków; 
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4) dopuszczalną ilośo i jakośo odprowadzanych 
ścieków. 

§ 19 

1. Wykonanie przyZączenia do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo następuje 
zgodnie z warunkami umowy o przyZączenie. 

2. Umowa o przyZączenie określa: 
1) strony zawierające umowę; 
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta-

„owych oraz prac związanych z przeprowadze-
niem prób i odbiorów końcowych, sposób pro-
wadzenia kontroli wykonywanych prac i speZ-
nienie wymagań określonych w warunkach przy-
Zączenia;  

3) wartośo planowanego przedsięwzięcia; 
4) termin zZo„enia wniosku o zawarcie umowy; 
5) terminy i dokumentację zakończenia budowy 

przyZącza, przeprowadzenia niezbędnych prób  
i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia 
prób i odbioru końcowego przyZącza wraz z in-
wentaryzacją powykonawczą caZego podZączenia 
wraz z instalacją wodomierza gZównego; 

6) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia 
w wodę lub odprowadzania ścieków; 

7) odpowiedzialnośo stron za niedotrzymanie wa-
runków umowy o przyZączenie; 

8) podmiot zarządzający przyZączeniem po wyko-
naniu. 

§ 20 

1. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie wa-
runków przyZączenia do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacji winno odpowiadao rzeczywiście ponie-
sionym przez Przedsiębiorstwo kosztem przygoto-
wania tego dokumentu. 

2. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do 
podZączenia nieruchomości do sieci jest pisemne 
uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji 
technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadze-
nia tych prac oraz warunków i sposobów dokony-
wania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót. 

3. SpeZnienie warunku wskazanego w ust. 2 nie jest 
wymagane, je„eli przyZączenie do sieci wykonuje 
Przedsiębiorstwo, które wydaZo warunki przyZącze-
nia dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wy-
konuje tę usZugę odpZatnie. Przed przystąpieniem do 
wykonywania usZugi Przedsiębiorstwo sporządza na 
wZasny koszt i przedkZada osobie ubiegającej się  
o podZączenie szczegóZowy wykaz planowanych 
kosztów. Faktura wystawiona po zakończeniu prac 
nie mo„e byo wy„sza ni„ 10% w stosunku do sumy 
kosztów przedZo„onych osobie ubiegającej się  
o przyZączenie przed przystąpieniem do tych prac. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 20). 

§ 21 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówio przyZączenia 
do sieci, je„eli przyZącze zostaZo wykonane nie-
zgodnie z wydanymi warunkami przyZączenia. 

2. Przedsiębiorstwo mo„e odmówio wydania warun-
ków technicznych, je„eli nie posiada technicznych 
mo„liwości przyZączenia. 

R o z d z i a Z  ur 

Techniczne warenzi ozreśoające możoiwość dosmępe  
do esłeą wodociąąowo-zanaoizacyjnych 

§ 22 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówio przyZączenia 
do sieci, jeśli przyZącze zostaZo wykonane bez uzy-
skania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostaZo wyko-
nane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 22 ust. 1 we 
fragmencie „zostaZo wykonane bez uzyskania zgody 
Przedsiębiorstwa bądź”). 

2. Poziom dostępu do usZug wodociągowo-kanalizacyj-
nych w poszczególnych latach wyznaczają wielo-
letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 
opracowane na podstawie studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy. 

§ 23 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówio zawarcia 
umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ście-
ków z wZaścicielem lub zarządcą budynku wielolo-
kalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym 
budynku, gdy nie są speZnione równocześnie 
wszystkie warunki określone w art.6 ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieo umowę 
z wZaścicielem lub zarządcą budynku wielolokalo-
wego, je„eli w trakcie jej obowiązywania wystąpią 
warunki uniemo„liwiające jej speZnienie, w szcze-
gólności warunki uniemo„liwiające ustalenie nale„-
ności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 
dla poszczególnych odbiorców usZug w tym budyn-
ku, w terminie określonym w umowie. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 23 ust. 2). 

§ 24 

1. W zakresie dostawy wody miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za 
wodomierzem gZównym. 

2.  W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie 
nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzają-
cego ścieki, miejscem rozdziaZu sieci i instalacji oraz 
odpowiedzialności – jest granica nieruchomości 
gruntowej. 

3. .iejsce rozdziaZu sieci kanalizacyjnej obejmującej 
przyZącze stanowiące wZasnośo Przedsiębiorstwa i 
instalacji wewnętrznej oraz rozdziaZu odpowiedzial-
ności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej 
na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy od-
prowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą 
studzienką licząc od strony budynku. 

4. W przypadku przyZącza kanalizacyjnego stanowią-
cego wZasnośo odbiorcy usZugi dostarczającego 
ścieki, miejscem rozdziaZu sieci i odpowiedzialności 
jest miejsce poZączenia sieci kanalizacyjnej z przyZą-
czem. 
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(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 24 ust. 2–4). 

R o z d z i a Z  urr 

Sposób dozonywania odbiore przez Przedsiębiorsmwo 
wyzonaneąo przyłącza 

§ 25 

1. Odbiór przyZącza dokonywany jest na podstawie 
końcowego protokoZu odbioru technicznego i we-
dZug zasad określonych w umowie o przyZączenie,  
o których mowa w § 19. 

2. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyZą-
cza. 

3. Przed zasypaniem nale„y wykonao operat geode-
zyjny, w zakresie wskazanym w warunkach tech-
nicznych. 

4. Po zgZoszeniu gotowości do odbioru przez przed-
stawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia je-
go termin. 

5. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez stro-
ny w sporządzanych protokoZach. 

6. Wzór zgZoszenia odbioru oraz protokoZy odbioru 
określa Przedsiębiorca. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 25 ust. 6). 

§ 26 

ZgZoszenie odbioru technicznego przyZącza powinno 
zawierao co najmniej: 
1) dane identyfikujące inwestora i adres przyZącza; 
2) termin odbioru proponowany przez wykonawcę lub 

inwestora; 
3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie eksploatowa-

nej sieci. 

§ 27 

1. ProtokóZ odbioru technicznego przyZącza powinien 
zawierao co najmniej: 
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot od-

bioru (średnica, dZugośo, materiaZ, elementy 
uzbrojenia); 

2) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyZącza 
kanalizacyjnego; 

3) skZad i podpisy czZonków komisji dokonującej 
odbioru; 

4) adres nieruchomości do której wykonano podZą-
czenie. 

2. ProtokóZ końcowy stanowi potwierdzenie prawi-
dZowości wykonania podZączenia i jego podpisanie 
przez strony umo„liwia rozpoczęcie dostawy wody 
lub odbiór ścieków po uprzednim podpisaniu umo-
wy. 

R o z d z i a Z  urrr 

Sposób posmępowania w przypadze niedomrzymania 
ciąąłości esłeą i odpowiednich paramemrów dosmarcza-
nej wody i wprowadzanych do sieci zanaoizacyjnej  
                                   ściezów 

§ 28 

1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach  
w dostawie wody oraz przewidywanym obni„eniu 

jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformowao 
Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co naj-
mniej na 7 dni przed planowanym terminem. 

2. Przedsiębiorstwo ma równie„ obowiązek nie-
zwZocznie poinformowao Odbiorców, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, o zaistniaZych nieplanowa-
nych przerwach lub ograniczeniach w dostawie 
wody, o ile czas ich trwania przekracza 8 godzin. 

3. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie 
ścieków mo„e nastąpio bez uprzedniego zawiado-
mienia odbiorców w przypadkach, gdy występują 
warunki stwarzającej zagro„enie dla „ycia, zdrowia 
i środowiska lub uniemo„liwiające świadczenie 
usZug: 
1) z powodu nagZej awarii sieci nie ma mo„liwości 

prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowa-
dzania ścieków, 

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośred-
nie zagro„enie dla „ycia, zdrowia lub środowi-
ska. 

§ 29 

W razie planowanej lub zaistniaZej przerwy w dostawie 
wody przekraczającej 24 godziny Przedsiębiorstwo ma 
obowiązek zapewnio zastępczy punkt poboru wody  
i poinformowao Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach 
korzystania. 

§ 30 

Przedsiębiorstwo mo„e odmówio ponownego zawarcia 
umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, 
jeśli nie zostaZy usunięte przeszkody będące przyczyną 
zaniechania świadczenia usZug. 

§ 31 

Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialnośo za szkody 
powstaZe w związku ze wstrzymaniem lub ogranicze-
niem świadczenia usZug. Przedsiębiorstwo wolne  
jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas 
gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usZug wyni-
kaZy z: 
1) dziaZania siZy wy„szej, w tym zwZaszcza siZ przyro-

dy; 
2) potrzeby ochrony „ycia lub zdrowia ludzkiego oraz 

środowiska naturalnego, a tak„e potrzeb przeciw-
po„arowych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 31). 

R o z d z i a Z  ln 

Smandardy obsłeąi Odbiorców esłeą. 
Sposób załamwiania rezoamacji oraz wymiana  
informacji w zazresie zazłóceń w dosmawie  

wody i odprowadzanie ściezów 

§ 32 

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania 
wszelkich istotnych informacji dotyczących: 
1) prawidZowego sposobu wykonywania przez Odbior-

cę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków; 

2) warunków przyZączenia do sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców; 
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3) występujących zakZóceń w dostawach wody lub  
w odprowadzaniu ścieków; 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych; 

5) planowanych przerw w świadczeniu usZug. 

§ 33 

1. Odbiorca winien zapewnio niezawodne dziaZanie 
wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich 
odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a 
tak„e prawidZowe utrzymanie studzienki czy te„ 
pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz 
przed dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego 
usunięcia awarii na przyZączu będącym w jego po-
siadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 24 godzin 
od jej wystąpienia Przedsiębiorstwo mo„e usunąo 
awarię we wZasnym zakresie, a kosztami obcią„yo 
Odbiorcę. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 33 ust. 2). 

3. Odbiorca usZug zobowiązany jest do natychmiasto-
wego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich 
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza gZówne-
go lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 
plomby. 

§ 34 

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiada-
miania Przedsiębiorstwa o zmianach wZasnościowych 
nieruchomości lub zmianach u„ytkownika lokalu. 

§ 35 

Odbiorca winien powiadomio Przedsiębiorstwo  
o wszelkich zmianach technicznych w instalacji we-
wnętrznej, które mogą mieo wpZyw na dziaZanie sieci. 

§ 36 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowa-
nia nale„ności za dostawę wody i odprowadzanie ście-
ków. 

§ 37 

1. Ka„dy odbiorca ma prawo zgZaszania reklamacji 
dotyczących sposobu wykonywania przez Przed-
siębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości 
świadczonych usZug oraz wysokości opZat za te 
usZugi. 

2. Reklamacja jest zgZaszana do Przedsiębiorstwa  
w formie pisemnej. 

3. ZgZoszona reklamacja wymaga pisemnego potwier-
dzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze re-
klamacji Przedsiębiorstwa. 

4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeo re-
klamację bez zbędnej zwZoki, nie dZu„ej jednak ni„ 
w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Termin ten 
mo„e ulec przedZu„eniu, je„eli zaistnieje koniecz-
nośo przeprowadzenia szczegóZowego postępowa-
nia wyjaśniającego. 

5. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację 
w formie pisemnej. 

§ 38 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia 
osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty  
z odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przy-
Zączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpa-
trywanie reklamacji. 

2. Stosowna informacja o sprawach wymienionych  
w ust. 1 winna byo wywieszona w siedzibie Przed-
siębiorstwa i podawana do publicznej wiadomości 
wraz z ogZoszeniem nowych taryf. 

§ 39 

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny byo udostęp-
nione wszystkim zainteresowanym: 
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy 

cen i stawek opZat; 
2) tekst jednolity regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków; 
3) tekst jednolity ustawy wraz z aktami wykonaw-

czymi wydanymi na jej podstawie. 
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania 

dokumentów poza swoją siedzibę. 

R o z d z i a Z  n 

Warenzi dosmarczania wody na ceoe przeciwpożarowe 

§ 40 

Woda do celów przeciwpo„arowych jest dostępna  
z urządzeń wodociągowych posiadanych przez  
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów 
przeciwpo„arowych zainstalowanych na sieci wodo-
ciągowej. 

§ 41 

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo„arowe 
następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
gminą a Przedsiębiorstwem. 

§ 42 

W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciw-
po„arowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie 
publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty 
utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia 
wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, po-
większone o mar„ę zysku. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-18/191/06 z dnia 29 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 42). 

§ 43 

rlośo wody pobieranej na cele przeciwpo„arowe wraz  
z określeniem punktów poboru jest ustalona na pod-
stawie pisemnych informacji skZadanych przez jed-
nostki OSP z terenu gminy w umownie ustalonych 
okresach. 

§ 44 

W przypadku poboru wody na cele przeciwpo„arowe  
z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest do-
starczana do innych Odbiorców, jednostka OSP nie-
zwZocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informację  
o ilości wody pobranej. 
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§ 45 

Nale„ności za wodę pobraną na cele przeciwpo„arowe 
Przedsiębiorstwo obcią„a gminę. 

R o z d z i a Z  nl 

Posmanowienia zońcowe 

§ 46 

Z dniem wejścia w „ycie niniejszej uchwaZy traci moc 
uchwaZa nr rn/45/03 Rady Gminy .ściwojów z dnia 
10 lipca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia regulami-
nu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obo-
wiązujący na terenie Gminy .ściwojów. 
 

§ 47 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy 
.ściwojów. 

§ 48 

UchwaZa podlega ogZoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w „ycie po 
upZywie 14 dni od dnia ogZoszenia. 
 

 
PRZEWODNrIZZIR 

RRDY G.rNY 
 

WANDA GOŁĘBIOWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 28 lutego 2006 r. 

w sprawie echwaoenia reąeoamine dosmarczania wody i odprowadzania  
ściezów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, 
poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

Reąeoamin dosmarczania wody i odprowadzania ściezów 
 
 

R o z d z i a Z   r 

POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa 
– ZakZadu Bud„etowego gospodarki Komunalnej  
i .ieszkaniowej w .alczycach oraz odbiorców na 
terenie Gminy .alczyce. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-16/192/06 z dnia 29 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 1 w części obejmującej 
wyra„enia: „ZakZadu Bud„etowego gospodarki Komu-
nalnej i .ieszkaniowej w .alczycach”). 

§ 2 

U„yte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) Usmawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, 
poz. 747 z późn. zm.), 

2) Odbiorca – odbiorca usZug, o którym mowa  
w art. 2 pkt 3) ustawy, 

3) Osoba ebieąająca się o przyłączenie do sieci – oso-
ba, która posiada tytuZ prawny do nieruchomości, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-16/192/06 z dnia 29 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 2 pkt 3). 

4) Przedsiębiorsmwo – przedsiębiorstwo wodociągowo- 
-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) 
ustawy, 

5) Umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub od-
prowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 
ustawy, 

6) Wodomierz ąłówny – przyrząd pomiarowy, o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, 

7) Wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany 
na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu 
budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, 

8) Dodamzowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zain-
stalowany za wodomierzem gZównym sZu„ący okre-
śleniu ilości wody bezpowrotnie zu„ytej, 

9) Ozres obrachenzowy – określony w umowie okres 
rozliczeń za usZugi dostawy wody i odprowadzania 
ścieków. 

R o z d z i a Z rr 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH 
PRZEZ PRZEDSIĘ IORSTWO W ZAKRESIE 
DOSTARCZANIA WODY ODPROWADZANIA 

ŚCIEKUW 

§ 3 

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki, 
a w szczególności: 
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1) dostarcza wodę o jakości zgodnie z rozporządze-
niem .inistra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1718). Jakośo do-
starczanej wody stwierdza się u wylotu na zaworze 
gZównym za wodomierzem, 

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie 
wody, o wielkości wynikającej z warunków tech-
nicznych przyZączenia, zgodnie z rozporządzeniem 
.inistra rnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadao budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

3) odbiera ścieki w sposób ciągZy o stanie i skZadzie 
zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,  
w ilości określonej w dokumentacji projektowej  
i warunkach przyZączenia nieruchomości, 

4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń 
odbieranych ścieków, a tak„e kontroluje, czy jakośo 
przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązują-
cymi przepisami, tj. rozporządzeniem .inistra rnfra-
struktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposo-
bu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysZowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 129, poz. 1108 z późn. zm.), 

5) zapewnia speZnienie warunków wprowadzenia 
ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystą-
pienia jej niedoboru na zasadach określonych w ze-
zwoleniu, 

6) dokonuje na wZasny koszt niezbędnych napraw 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będą-
cych w jego posiadaniu, z wyjątkiem usuwania 
uszkodzeń powstaZych z winy odbiorcy, 

7) dokonuje na wZasny koszt niezbędnych napraw 
przyZączy będących w jego posiadaniu, z wyjątkiem 
usuwania uszkodzeń powstaZych z winy odbiorcy. 

§ 4 

Przedsiębiorstwo ma prawo: 
1) kontrolowao prawidZowośo realizacji robót zgodnie 

z wydanymi warunkami technicznymi, 
2) za okazaniem upowa„nienia kontrolowao stan tech-

niczny przyZącza w czasie eksploatacji w tym pra-
wo wstępu do pomieszczenia w celu przeprowa-
dzenia kontroli urządzenia pomiarowego. 

§ 5 

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia 
jakości usZug świadczonych przez Przedsiębiorstwo 
oraz nieutrudniający dziaZalności, a w szczególności: 
1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając 

ścieki w celach określonych w umowie i w warun-
kach przyZączenia nieruchomości,  

2) u„ytkując wewnętrzną instalację wodociągową,  
w sposób eliminujący mo„liwośo wystąpienia ska-
„enia chemicznego lub bakteriologicznego wody  
w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrz-
nej instalacji wodociągowej, powrotu ciepZej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) zabezpieczając przez dostępem osób nieuprawnio-
nych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest 
wodomierz gZówny, 

4) u„ytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną,  
w sposób niepowodujący zakZóceń funkcjonowa-
nia sieci kanalizacyjnej, 

5) informując Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryj-
nych lub zmianie jakości ścieków odbiegających 
od warunków umowy, 

6) umo„liwiając osobom reprezentującym Przedsię-
biorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości  
i do pomieszczeń w celach określonych przepisa-
mi ustawy oraz niniejszego Regulaminu, 

7) zawiadamiając natychmiast Przedsiębiorstwo  
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodo-
mierza gZównego lub urządzenia pomiarowego,  
w tym o zerwaniu plomby, 

8) informując natychmiast przedsiębiorstwo o zmia-
nach stanu prawnego nieruchomości, 

9) powiadamiając Przedsiębiorstwo o wszelkich 
zmianach technicznych w instalacji wewnętrz-
nych, które mogą mieo wpZyw na dziaZanie sieci, 

10) udostępniając nieodpZatnie Przedsiębiorstwu miej-
sce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości Od-
biorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowa-
niem armatury wodociągowej.  

§ 6 

Odbiorcy zabrania się: 
1) u„ywania wody dostarczonej z sieci wodociągowej 

niezgodnie z zawartą umową, 
2) poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza, 
3) przemieszczenia wodomierza, zakZócania jego funk-

cjonowania, zrywania plomb lub osZon, 
4) wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instala-

cji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycz-
nych. 

R o z d z i a Z  rrr 

SZCZEGUŁOWE WARUNKI I TRY  ZAWIERANIA  
I ROZWIĄZYWANIA UMUW 

§ 7 

Postanowienia umowy nie mogą ograniczao praw  
i obowiązków stron wynikających z przepisów usta-
wy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regu-
laminu. 

§ 8 

1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę z Odbiorcą zgod-
nie z art. 6 ust. 2 ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo mo„e zawrzeo jedną umowę  
z Odbiorcą korzystającym zarówno z usZug zaopa-
trzenia w wodę, jak równie„ z usZug odprowadzania 
ścieków. 

3. Umowa winna zawierao w szczególności postano-
wienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wska-
zywao miejsce publikacji Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. 

§ 9 

1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzy-
mania przyZączy oraz zasad usuwania ich awarii. 

2. W przypadku, gdy przyZącza są w posiadaniu od-
biorcy, odpowiedzialnośo Przedsiębiorstwa za za-
pewnienie ciągZości i jakości świadczonych usZug 
jest ograniczona w zakresie posiadanych przez 
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Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych. 

3. Umowa określa miejsce wykonywania usZugi do-
stawy wody i odbioru ścieków. 

§ 10 

1. Umowa mo„e byo zawarta na czas nieokreślony lub 
określony. 

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej 
umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, 
pod rygorem niewa„ności. 

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy, doty-
cząca taryfy zatwierdzonej uchwaZą Rady Gminy 
lub adresu do korespondencji. 

§ 11 

1. Umowa zawarta na czas nieokreślony mo„e byo 
rozwiązana przez ka„dą ze stron za uprzednim trzy-
miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym 
w ka„dym czasie, przez zZo„enie pisemnego 
oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub 
przesZania listem poleconym. 

2. Umowa zawarta na czas określony mo„e byo roz-
wiązana ze skutkiem natychmiastowym, je„eli od-
biorca nie wykonuje obowiązków określonych  
w zawartej umowie. 

3. Umowa mo„e byo rozwiązana w drodze porozumie-
nia stron. 

4. Umowa wygasa w przypadku:  
1) śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną,  
2) upadZości strony umowy.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-16/192/06 z dnia 29 marca 
2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 11 ust. 4). 

§ 12 

Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez 
Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemo„liwia-
jących dalsze korzystanie z usZug, tj. dokonaniem za-
mknięcia przyZącza wodociągowego i kanalizacyjnego 
oraz demonta„em wodomierza gZównego. 

R o z d z i a Z  ru 

SPOSO Y ROZLICZES W OPARCIU O CENY  
I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH 

§ 13 

Rozliczenia z Odbiorcami za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowa-
dzone są przez przedsiębiorstwo na podstawie rozpo-
rządzenia .inistra rnfrastruktury z dnia 12 marca 
2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku  
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe doprowadzanie 
ścieków (Dz. U. z 2002 r. Nr 26, poz. 257 z późn. 
zm.). 

§ 14 

W przypadku poboru wody z ujęo Odbiorcy, ilośo ście-
ków wprowadzonych do urządzeń Przedsiębiorstwa 
ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainsta-
lowanego na koszt Odbiorcy na wZasnych ujęciach. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-16/192/06 z dnia 29 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 14). 

§ 15 

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy 
oraz skutki niedotrzymania terminu zapZaty, jak 
równie„ sposób uiszczania opZat. 

2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji, co do wyso-
kości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulo-
wania nale„ności. 

§ 16 

1. Odbiorca reguluje nale„ności za dostarczaną wodę  
i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wysta-
wianych przez Przedsiębiorstwo w okresach obra-
chunkowych określonych w umowie. 

2. Okresy obrachunkowe mogą byo miesięczne, dwu-
miesięczne, kwartalne. 

§ 17 

1. Przedsiębiorstwo mo„e rozwiązao umowę; odciąo 
dostawę wody lub zamknąo przyZącze kanalizacyjne 
w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy.  

2. Sposób postępowania w przypadku odcięcia do-
stawy wody lub zamknięcia przyZącza kanalizacyj-
nego określa art. 8 ust. 3 ustawy. 

R o z d z i a Z  u 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ SPOSU  
DOKONYWANIA OD IORU PRZYŁĄCZA 

§ 18 

1. PrzyZączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacji jest odpZatne i odbywa się na wnio-
sek osoby ubiegającej się o przyZączenie. 

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa 
warunki techniczne przyZączenia do posiadanej sie-
ci. 

3. Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonu-
je odbioru technicznego wykonanego przyZącza  
w formie protokoZu odbioru, celem stwierdzenia czy 
zostaZy speZnione warunki techniczne. 

4. Zakres utrzymywania przyZączy przez Przedsiębior-
stwo określa umowa. 

§ 19 

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przy-
Zączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po-
winien w szczególności zawierao:  
1) oznaczenie wnioskodawcy,  
2) określenie:  

a) rodzaju i parametru instalacji odbiorczych,  
b) charakterystyki zu„ycia wody,  
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysZo-

wych odbiorców usZug równie„ jakości od-
prowadzanych ścieków,  

d) przeznaczenia wody,  
3) informacje określające charakterystykę tech-

niczną obiektu, do którego będzie dostarczana 
woda, a w szczególności:  
a) powierzchnię u„ytkową i rodzaj lokali (miesz-

kalne, u„ytkowe) w budynkach zasilanych  
w wodę,  

b) wyposa„enie lokali i obiektów w urządzenia 
zu„ywające wodę i odprowadzające ścieki,  

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody. 
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubie-
gająca się o przyZączenie do sieci powinna zaZączyo:  
1) dokument potwierdzający tytuZ prawny do ko-

rzystania z nieruchomości, której dotyczy wnio-
sek,  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.rr.0911-16/192/06 z dnia  
29 marca 2006 r. stwierdzono niewa„nośo § 19 
ust. 2 pkt 1). 

2) mapę sytuacyjną, określająca usytuowanie nie-
ruchomości, o której mowa w ust. 1, względem 
istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia tere-
nu. 

§ 20 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyZączenia  
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dZu„-
szym ni„ 30 dni od dnia zZo„enie wniosku.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 
ten mo„e ulec przedZu„eniu. 

2. Warunki przyZączenia są wa„ne dwa lata od dnia 
ich określenia. 

3. Warunki przyZączenia powinny określao w szcze-
gólności:  
1) miejsca i sposób przyZączenia sieci wodociągo-

wej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,  
2) przepZyw obliczeniowy wody lub urządzenia sa-

nitarne i techniczne, w których zu„ywana jest 
woda i odprowadzane ścieki,  

3) wymagania dotyczące:  
a) miejsca zainstalowania wodomierza gZówne-

go,  
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiaro-

wego,  
c) jakości odprowadzanych ścieków, 

4) termin wa„ności warunków przyZączenia. 
4. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót 

przyZączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie 
dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem. 

§ 21 

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówio przyZączenia do 
sieci, je„eli przyZączenie zostaZo wykonane niezgodnie  
z wydanymi warunkami przyZączenia oraz nie posiada 
technicznych mo„liwości przyZączenia.  

R o z d z i a Z  ur 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE 
MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

§ 22 

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za 
wodomierzem gZównym. 

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie 
nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzają-
cego ścieki, miejscem rozdziaZu sieci i instalacji oraz 
odpowiedzialności – jest granica nieruchomości 
gruntowej. 

3. .iejsce rozdziaZu sieci kanalizacyjnej obejmującej 
przyZącze stanowiące wZasnośo Przedsiębiorstwa  
i instalacji wewnętrznej oraz rozdziaZu odpowie-
dzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewi-

zyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy 
odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą 
studzienką licząc od strony budynku. 

4. W przypadku przyZącza kanalizacyjnego stanowią-
cego wZasnośo dostarczającego ścieki, miejscem 
rozdziaZu sieci i odpowiedzialności jest miejsce po-
Zączenia sieci kanalizacyjnej z przyZączem. 

R o z d z i a Z  urr 

SPOSU  POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDO-
TRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH 
PARAMETRUW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWA- 
  DZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKUW 

§ 23 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia 
Odbiorcom informacji dotyczących występujących 
zakZóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i ka-
nalizacyjnych. 

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków mo„e nastąpio bez uprzedniego zawiado-
mienia odbiorców w przypadkach, gdy występują 
warunki stwarzające zagro„enie dla „ycia, zdrowia  
i środowiska lub uniemo„liwiające świadczenia 
usZug, w szczególności gdy: 
1) z powodu nagZej awarii sieci nie ma mo„liwości 

prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowa-
dzania ścieków, 

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośred-
nie zagro„enie dla „ycia, zdrowia lub środowi-
ska. 

3. O przerwach w dostawie wody wynikających  
z planowanych prac konserwacyjno-remontowych 
oraz obni„eniu jakości dostarczonej wody Przedsię-
biorstwo powiadomi Odbiorcę w sposób zwycza-
jowo przyjęty, najpóźniej na 14 dni przed jej plano-
wanym terminem. 

4. W przypadku przerwy w dostawie wody, która 
trwaZaby dZu„ej ni„ 12 godzin, Przedsiębiorstwo za-
pewni zastępczy punkt poboru wody i powiadomi 
Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania. 

R o z d z i a Z  urrr 

STANDARDY O SŁUGI OD IORCUW USŁUG,  
A W SZCZEGULNOŚCI SPOSO Y REKLAMACJI ORAZ 
WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZE-
GULNOŚCI ZAKŁUCES W DOSTAWIE WODY I OD- 
                  PROWADZANIA ŚCIEKUW 

§ 24 

1. Odbiorca ma prawo zgZaszania reklamacji dotyczą-
cych ilości i jakości świadczonych usZug oraz wy-
sokości opZat za usZugi. 

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone 
są na piśmie osobiście przez zainteresowanego  
w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym 
w terminie 7 dni od wystąpienia przyczyn reklama-
cji. 

§ 25 

1. Reklamacja powinna zawierao: 
1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres Odbiorcy, 
2) przedmiot reklamacji, 
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3) przedstawienie okoliczności uzasadniających re-
klamację, 

4) zgZoszenie roszczenia, 
5) numer i datę umowy, 
6) podpis Odbiorcy. 
ZgZoszona reklamacja wymaga pisemnego potwier-
dzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze re-
klamacji Przedsiębiorstwa. 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomie-
nia zainteresowanego o sposobie zaZatwienia re-
klamacji w terminie 14 dni od daty jej wpZywu. 
Termin ten mo„e ulec przedZu„eniu, je„eli zaistnieje 
koniecznośo przeprowadzenia szczegóZowego po-
stępowania wyjaśniającego. 

3. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację 
w formie pisemnej. 
Odpowiedź winna zawierao: 
1) nazwę Przedsiębiorstwa, 
2) powoZanie podstawy prawnej, 
3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie 

uwzględniania reklamacji, 
4) pouczenie w sprawie mo„liwości dochodzenia 

roszczeń w innym trybie, 
5) podpis upowa„nionego pracownika reprezentu-

jącego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowa-
nego przez niego stanowiska. 

4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji  
w caZości lub w części, odpowiedź na reklamację 
winna zawierao uzasadnienie faktyczne i prawne. 

§ 26 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na 
„ądanie Odbiorcy lub z wZasnej inicjatywy peZnej in-
formacji w związku z niedotrzymaniem ciągZości usZug, 
a przede wszystkim określenia przewidywanego termi-
nu usunięcia przerw i zakZóceń świadczonych usZug. 

R o z d z i a Z  rn 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE 
PRZECIWPOŻAROWE 

§ 27 

1. Uprawnionymi do pobierania wody na cele prze-
ciwpo„arowe są: 
1) Państwowa Stra„ Po„arna, 
2) Ochotnicza Stra„ Po„arna. 

2. Woda na cele przeciwpo„arowe dostępna jest 
przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na 
sieci wodociągowej. 

3. Pobór wody z sieci dokonywany jest w miejscach 
uzgodnionych z Przedsiębiorstwem. 

§ 28 

1. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo„a-
rowe następuje na podstawie umowy zawieranej 
pomiędzy Gminą .alczyce, Przedsiębiorstwem oraz 
uprawnionymi. 

2. Umowa określa zasady rozliczeń za pobrana wodę 
na cele przeciwpo„arowe. 

§ 29 

rlośo wody pobranej na cele przeciwpo„arowe wraz  
z określeniem punktów poboru jest ustalana na pod-
stawie pisemnych informacji skZadanych przez upraw-
nionych w ustalonych okresach. 

§ 30 

Nale„ności za wodę pobraną na cele przeciwpo„arowe 
reguluje gmina. 

R o z d z i a Z  n 

POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 31 

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem 
obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej 
podstawie. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-16/192/06 z dnia 29 marca 2006 r. 
stwierdzono niewa„nośo § 31). 

§ 32 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobo-
wiązane jest do udostępnienia na „ądanie Odbiorcy 
niniejszego Regulaminu. 

§ 33 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy .al-
czyce. 

§ 34 

Z dniem wejścia w „ycie niniejszej uchwaZy traci moc 
uchwaZa nr nrr/61/03 Rady Gminy .alczyce z dnia  
1 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

§ 35 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od ogZo-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIR 
RRDY G.rNY 

 
LEOKADIA GANCARZ 
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1182 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie echwaoenia smameme sołecmwa  orowice 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut soZectwa Borowice w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA  OROWICE 

I. POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

1. SoZectwo  orowice jest jednostką pomocniczą 
Gminy Podgórzyn i nie posiada osobowości praw-
nej. 

2. SoZectwo  orowice obejmuje terytorium o pow. 
732 ha. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby na staZe zamieszkujące na terenie 
soZectwa tworzą wspólnotę samorządową realizują-
cą swoje zbiorowe cele lokalne. 

2. StaZym mieszkańcom soZectwa przysZuguje czynne  
i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorzą-
du wiejskiego. 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA 

§ 3 

1. Do zakresu dziaZania soZectwa nale„ą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nieza-
strze„one ustawami oraz uchwaZami Rady Gminy 
na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań soZectwa nale„ą w szczególności: 
a) wszechstronne dziaZanie na rzecz rozwoju spo-

Zeczno-gospodarczego soZectwa, kojarzenia inte-
resów mieszkańców z interesami wspólnymi 
gminy i regionu, dbaZośo o zachowanie istnieją-
cych wartości przyrodniczych, kulturowych  
i krajobrazowych wsi, 

b) dziaZanie na rzecz rozwoju wsi, rozwijania infra-
struktury turystyczno-wypoczynkowej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

c) tworzenie warunków do peZnego udziaZu w „yciu 
publicznym soZectwa i gminy wszystkich miesz-
kańców wsi, 

d) reprezentowanie interesów soZectwa wobec or-
ganów gminy, organów administracji państwo-
wej i innych podmiotów „ycia publicznego, 

e) wspóZpraca z organami gminy, a w szczególno-
ści z wybranymi komisjami Rady Gminy oraz 
radnymi z terenu soZectwa, 

f) organizowanie wspólnych prac mieszkańców so-
Zectwa na rzecz jego rozwoju oraz wspóZpraca  
z sąsiednimi soZectwami, podejmowanie dziaZań 
sZu„ących likwidacji sporów i konfliktów są-
siedzkich oraz przeciwdziaZanie negatywnym 
zjawiskom w „yciu spoZeczności. 

§ 4 

1. SoZectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu 
wszelkich rozstrzygnięo prawnych i administracyj-
nych dotyczących soZectwa, a w szczególności 
opiniuje: 
a) projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
b) lokalizację inwestycji komunikacyjnych, przemy-

sZowych i dziaZalności ucią„liwej dla otoczenia  
i środowiska naturalnego. 

2. Opinia soZecka powinna byo wzięta pod uwagę 
przez Radę Gminy. 

3. SoZectwo jest zobowiązane udzielio opinii i odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 
14 dni od daty doręczenia stosownego pisma soZ-
tysowi, chyba „e organy gminy i soZtys ustalą  
w drodze porozumienia inaczej. 

4. SoZectwo ma prawo występowania z wnioskami do 
Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których zaZa-
twianie wykracza poza mo„liwości mieszkańców 
soZectwa. 

§ 5 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięo SoZectwo na-
wiązuje wspóZpracę z sąsiednimi soZectwami zawiera-
jąc porozumienia określające zakres i sposób wykony-
wania wspólnych zadań. 

III. ORGANY SOŁECTWA 

§ 6 

1. Organami SoZectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie, 
2) SoZtys. 

ZE RANIE WIEJSKIE 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy na 
staZe zamieszkujący na terenie soZectwa uprawnieni 
do gZosowania (czZonkowie zebrania) i posiadający 
czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie jest wa„ne, bez względu na licz-
bę uczestników, gdy mieszkańcy SoZectwa zostali  
o nim zawiadomieni prawidZowo, zgodnie z wymo-
gami niniejszego Statutu. Wyjątkiem jest Zebranie 
wyborcze. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym dokonany ma byo 
wybór SoZtysa, czZonków Rady SoZeckiej, dla swej 
wa„ności wymaga obecności co najmniej 20% 
uprawnionych mieszkańców SoZectwa (Zebranie 
Wiejskie wyborcze). 

4. W przypadku braku quorum na zebraniu wiejskim, 
zwoZuje się zebranie w drugim terminie, które mo„e 
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odbyo się po upZywie 15 minut od terminu zwoZania 
pierwszego zebrania i jest ono wa„ne bez względu 
na liczbę uczestników. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwaZy we wszyst-
kich sprawach nale„ących do kompetencji soZec-
twa. 

2. Do wyZącznej wZaściwości zebrania wiejskiego na-
le„y: 
a) wybór soZtysa i rady soZeckiej oraz odwoZanie 

tych organów lub poszczególnych ich czZon-
ków, 

b) uchwalenie planu finansowo-rzeczowego So-
Zectwa w zakresie wydatkowania przyznanych 
środków finansowych i wZasnych soZectwa 
oraz korzystania z mienia soZectwa, 

c) określenie zasad wydatkowania przyznanych 
środków bud„etowych i wZasnych soZectwa, 

d) decydowanie o podejmowaniu czynów spo-
Zecznych, 

e) opiniowanie projektu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących 
soZectwa, 

f) wnioskowanie wprowadzenia zmian do planów 
miejscowych, 

g) opiniowanie lokalizacji inwestycji usytuowa-
nych na terenie soZectwa, w tym zwZaszcza 
znacząco oddziaZywających na środowisko , 

h) inicjatywa uchwaZodawcza do Rady Gminy  
w sprawach dotyczących soZectwa. 

3. Zebranie wiejskie zwoZuje soZtys: 
– z wZasnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady SoZeckiej, 
– na pisemny wniosek co najmniej 10% miesz-

kańców SoZectwa uprawnionych do udziaZu  
w Zebraniu Wiejskim, 

– na wniosek Rady Gminy. 
4. Zebranie Wiejskie zwoZywane na wniosek miesz-

kańców i Rady Gminy winno się odbyo w terminie 
10 dni od zZo„enia wniosku, chyba „e wniosko-
dawca proponuje termin późniejszy. Organ gminy 
wnioskujący zwoZanie zebrania jest zobowiązany 
podao jego temat na 7 dni przez terminem zebra-
nia. 

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru soZtysa i ra-
dy soZeckiej oraz w sytuacji, gdy soZtys nie zwoZa 
zebrania na wniosek organów gminy – zwoZuje 
Wójt. Zebraniu takiemu przewodniczy osoba wy-
znaczona przez Wójta. 

6. Zebranie wiejskie zwoZuje się w miarę potrzeb, nie 
mniej jednak ni„ 2 razy w roku, poprzez rozplaka-
towanie ogZoszeń w miejscach zwyczajowo przy-
jętych z podaniem terminu, miejsca i tematu spo-
tkania, na co najmniej 7 dni przed terminem ze-
brania. 

7. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soZ-
tys, chyba „e zebranie wybierze innego przewod-
niczącego obrad. 

8. Obrady zebrania są protokoZowane. ProtokóZ z ze-
brania podpisują soZtys, przewodniczący zebrania 
(o ile nie jest nim soZtys) i protokolant. UchwaZy 
podpisuje soZtys. 

9. UchwaZy są podejmowane zwykZą większością 
gZosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

10. GZosowanie odbywa się w sposób jawny, z wy-
jątkiem wyborów do organów soZectwa, gdzie 
gZosowanie odbywa się w sposób tajny. Zebranie 
Wiejskie mo„e postanowio o przeprowadzeniu taj-
nego gZosowania w innej sprawie na wniosek 
ka„dego uczestnika Zebrania. 

§ 9 

UchwaZy i wnioski Zebrania Wiejskiego SoZtys przeka-
zuje Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania. 

SOŁTYS I RADA SOŁECTWA 

§ 10 

1. Kandydatów na soZtysa i czZonków rady soZeckiej 
zgZaszają, z obowiązkiem uzasadnienia, osoby 
uprawnione do gZosowania bezpośrednio w trakcie 
obrad zebrania wiejskiego. Kandydat musi wyrazio 
zgodę. 

§ 11 

1. Wybory na SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej prze-
prowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna powoZa-
na spośród uprawnionych uczestników zebrania 
wiejskiego. 

2. IzZonkiem komisji nie mo„e byo osoba kandydująca 
na soZtysa lub czZonka rady soZeckiej. Do zadań ko-
misji nale„y: 
– przyjęcie zgZoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie gZosowania tajnego, 
– ustalenie i ogZoszenie wyników gZosowania, 
– sporządzenie protokoZu o wynikach wyborów. 

3. Wyboru soZtysa dokonuje się bezwzględną więk-
szością gZosów obecnych na zebraniu wiejskim wy-
borczym staZych mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

4. Je„eli „aden z kandydatów na soZtysa nie otrzymaZ 
bezwzględnej większości gZosów, przeprowadza się 
ponowne gZosowanie spośród 2 kandydatów, któ-
rzy w pierwszym gZosowaniu otrzymali największą 
liczbę wa„nie oddanych gZosów. 

5. Za wybranego uwa„a się kandydata, który w po-
nownym gZosowaniu otrzymaZ większą liczbę wa„-
nie oddanych gZosów. 

6. Wyboru czZonków Rady SoZeckiej dokonuje się zwy-
kZą większością gZosów obecnych na zebraniu wiej-
skim wyborczym mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

7. Karty do gZosowania opatrzone są pieczątka Urzędu 
Gminy. Niewa„ne są karty caZkowicie przedarte 
oraz niezgodne z regulaminem. 

§ 12 

Kadencja soZtysa i rady soZeckiej trwa 4 lata. Po za-
kończeniu kadencji soZtys i rada soZecka swoje obo-
wiązki peZnią do chwili wyboru nowych organów. 

§ 13 

1. Do zadań soZtysa nale„y zarządzanie codziennymi 
sprawami soZectwa, realizacja uchwaZ zebrania 
wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności 
określonych niniejszym statutem, a w szczególno-
ści: 
a) zwoZywanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wy-

borczego, 
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b) wykonywanie zadań z zakresu administrowania 
soZectwem, 

c) utrzymywanie staZego kontaktu z organami gmi-
ny, 

d) przekazywanie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
uchwaZ i kopii protokoZu zebrania wiejskiego  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

e) opracowanie rocznego planu dziaZania soZectwa, 
f) zarządzanie mieniem soZectwa, 
g) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 

losowych i klęsk „ywioZowych, 
h) reprezentowanie soZectwa na zewnątrz, 
i) podejmowanie decyzji gospodarczych związane 

z zakupem sprzętu, materiaZów i prowadzeniem 
wykonawstwa. 

§ 14 

1. Rada SoZecka jest organem wspomagającym dzia-
Zalnośo SoZtysa i ma charakter opiniodawczy i do-
radczy. 

2. Rada SoZecka skZada się z 3–5 czZonków. oiczbę 
czZonków Rady SoZeckiej ustala uchwaZą Zebranie 
Wiejskie. 

3. Rada SoZecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego. 

§ 15 

1. OdwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej sta-
nowi wyZączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zebranie wiejskie w celu odwoZania SoZtysa bądź 
czZonków Rady SoZeckiej zwoZuje Wójt Gminy. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwoZa-
nie SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej winien byo 
skierowany do Wójta Gminy. 

4. O odwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej 
mogą występowao: 
a) mieszkańcy soZectwa, których wniosek uzyska 

poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do 
udziaZu w zebraniu wiejskim, 

b) Wójt Gminy. 

§ 16 

1. Wniosek o odwoZanie SoZtysa lub czZonków Rady 
SoZeckiej powinien zawierao uzasadnienie. 

2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski, 
o których mowa w ust. 1: 
1) stawiające SoZtysowi i czZonkom Rady SoZeckiej 

zarzuty: 
a) niewywiązywania się z obowiązków statuto-

wych, 
b) nierespektowania uchwaZ zebrania wiejskie-

go, 
2) wskazujące na dopuszczenia się przez SoZtysa 

lub czZonków Rady SoZeckiej czynów dyskwalifi-
kujących ich w opinii spoZecznej. 

3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

§ 17 

1. OdwoZanie SoZtysa lub Rady SoZeckiej nie mo„e 
nastąpio zaocznie, chyba „e zainteresowani nie 
stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedli-
wionych przyczyn. 

2. OdwoZanie następuje w trybie gZosowania tajnego  
i bezpośredniego. 

3. GZosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy § 11 statu-
tu. 

4. UchwaZę zebrania wiejskiego w sprawie odwoZania 
SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej podaje się do 
publicznej wiadomości. 

§ 18 

1. SoZtys lub czZonek Rady SoZeckiej mo„e zZo„yo re-
zygnację z peZnionej funkcji w toku peZnionej ka-
dencji. 

2. Rezygnację z funkcji, o której mowa w ust. 1, ze-
branie wiejskie przyjmuje uchwaZą i podaje do pu-
blicznej wiadomości. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19 

1. SoZectwo korzysta z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radę Gminy odrębną uchwaZą. 

2. SoZectwo nie mo„e wykonywao, w stosunku do 
przekazanego mienia, zadań przekraczających zwy-
kZy zarząd. 

§ 20 

1. SoZectwo samodzielnie prowadzi wZasną gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowo-rzeczowego. 

2. Gospodarka finansowa SoZectwa jest jawna i jest 
prowadzona w ramach bud„etu Gminy. 

§ 21 

1. Dochodami SoZectwa są: 
1) dochody wZasne SoZectwa pochodzące z korzy-

stania z przekazanego mienia komunalnego i im-
prez, 

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę  

w uchwale bud„etowej mogą byo przeznaczone 
przez SoZectwo na realizację zadań SoZectwa okre-
ślonych w niniejszym Statucie oraz na obsZugę 
techniczno-kancelaryjną. 

3. Księgowośo dochodów i wydatków SoZectwa,  
w ramach bud„etu Gminy, prowadzi Urząd Gminy. 

4. Nadzór nad dziaZalnością finansową SoZectwa 
sprawuje Skarbnik Gminy. 

V. NADZUR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 22 

1. Nadzór nad dziaZalnością soZectwa sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad dziaZalnością soZectwa są: 
Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finanso-
wych Skarbnik Gminy. 

3. Organy nadzoru mają prawo „ądania niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funk-
cjonowania jednostki pomocniczej. 

4. Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje 
sprawozdanie organów soZectwa z dziaZalności fi-
nansowo-rzeczowej. 
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§ 23 

1. UchwaZy zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem 
są niewa„ne. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwaZ zebra-
nia wiejskiego sprzecznych z prawem i orzeka  
o niewa„ności uchwaZ w caZości lub w części. 

3. UchwaZa zebrania wiejskiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności 
mo„e byo uchylona przez Wójta Gminy. 

4. Od decyzji Wójta Gminy, o której mowa w ust. 3, 
soZectwu przysZuguje prawo wniesienia odwoZania 
do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia decyzji. 

VI.  POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 24 

1. Organy soZectwa obowiązane są dbao o przestrze-
ganie zasad samorządności, demokracji, jawności  
i kolegialności. 

2. Organ wykonawczy soZectwa zobowiązany jest co 
najmniej raz w roku skZadao na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swojej dziaZalności. 

3. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwaZy Rada 
Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z wZa-
snej inicjatywy po konsultacji z SoZectwem. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwaZa Rady Gminy Podgórzyn  
nr nrr/51/91 z dnia 27 kwietnia 1991 r. w sprawie 
ustalenia statutów dla poszczególnych soZectw. 

§ 4 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY G.rNY 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie echwaoenia smameme sołecmwa Głębocz 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut soZectwa GZębock w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA GŁĘ OCK 

I. POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

1. SoZectwo Głębocz jest jednostką pomocniczą Gmi-
ny Podgórzyn i nie posiada osobowości prawnej. 

2. SoZectwo Głębocz obejmuje terytorium o pow.  
207 ha. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby na staZe zamieszkujące na terenie 
soZectwa tworzą wspólnotę samorządową realizują-
cą swoje zbiorowe cele lokalne. 

2. StaZym mieszkańcom soZectwa przysZuguje czynne  
i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorzą-
du wiejskiego. 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA 

§ 3 

1. Do zakresu dziaZania soZectwa nale„ą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nieza-

strze„one ustawami oraz uchwaZami Rady Gminy 
na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań soZectwa nale„ą w szczególności: 
a) wszechstronne dziaZanie na rzecz rozwoju spo-

Zeczno-gospodarczego soZectwa, kojarzenia inte-
resów mieszkańców z interesami wspólnymi 
gminy i regionu, dbaZośo o zachowanie istnieją-
cych wartości przyrodniczych, kulturowych  
i krajobrazowych wsi, 

b) dziaZanie na rzecz rozwoju wsi, rozwijania infra-
struktury turystyczno-wypoczynkowej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

c) tworzenie warunków do peZnego udziaZu w „yciu 
publicznym soZectwa i gminy wszystkich miesz-
kańców wsi, 

d) reprezentowanie interesów soZectwa wobec or-
ganów gminy, organów administracji państwo-
wej i innych podmiotów „ycia publicznego, 

e) wspóZpraca z organami gminy, a w szczególno-
ści z wybranymi komisjami Rady Gminy oraz 
radnymi z terenu soZectwa, 

f) organizowanie wspólnych prac mieszkańców so-
Zectwa na rzecz jego rozwoju oraz wspóZpraca  
z sąsiednimi soZectwami, podejmowanie dziaZań 
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sZu„ących likwidacji sporów i konfliktów są-
siedzkich oraz przeciwdziaZanie negatywnym 
zjawiskom w „yciu spoZeczności. 

§ 4 

1. SoZectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu 
wszelkich rozstrzygnięo prawnych i administracyj-
nych dotyczących soZectwa, a w szczególności 
opiniuje: 
a) projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
b) lokalizację inwestycji komunikacyjnych, przemy-

sZowych i dziaZalności ucią„liwej dla otoczenia  
i środowiska naturalnego. 

2. Opinia soZecka powinna byo wzięta pod uwagę 
przez Radę Gminy. 

3. SoZectwo jest zobowiązane udzielio opinii i odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 
14 dni od daty doręczenia stosownego pisma soZ-
tysowi, chyba „e organy gminy i soZtys ustalą  
w drodze porozumienia inaczej. 

4. SoZectwo ma prawo występowania z wnioskami do 
Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których zaZa-
twianie wykracza poza mo„liwości mieszkańców 
soZectwa. 

§ 5 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięo SoZectwo na-
wiązuje wspóZpracę z sąsiednimi soZectwami zawiera-
jąc porozumienia określające zakres i sposób wykony-
wania wspólnych zadań. 

III. ORGANY SOŁECTWA 

§ 6 

1. Organami SoZectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie, 
2) SoZtys. 

ZE RANIE WIEJSKIE 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy na 
staZe zamieszkujący na terenie soZectwa uprawnieni 
do gZosowania (czZonkowie zebrania) i posiadający 
czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie jest wa„ne, bez względu na licz-
bę uczestników, gdy mieszkańcy SoZectwa zostali  
o nim zawiadomieni prawidZowo, zgodnie z wymo-
gami niniejszego Statutu. Wyjątkiem jest Zebranie 
wyborcze. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym dokonany ma byo 
wybór SoZtysa, czZonków Rady SoZeckiej, dla swej 
wa„ności wymaga obecności co najmniej 20% 
uprawnionych mieszkańców SoZectwa (Zebranie 
Wiejskie wyborcze). 

4. W przypadku braku quorum na zebraniu wiejskim, 
zwoZuje się zebranie w drugim terminie, które mo„e 
odbyo się po upZywie 15 minut od terminu zwoZania 
pierwszego zebrania i jest ono wa„ne bez względu 
na liczbę uczestników. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwaZy we wszyst-
kich sprawach nale„ących do kompetencji soZec-
twa. 

2. Do wyZącznej wZaściwości zebrania wiejskiego na-
le„y: 
a) wybór soZtysa i rady soZeckiej oraz odwoZanie 

tych organów lub poszczególnych ich czZon-
ków, 

b) uchwalenie planu finansowo-rzeczowego So-
Zectwa w zakresie wydatkowania przyznanych 
środków finansowych i wZasnych soZectwa 
oraz korzystania z mienia soZectwa, 

c) określenie zasad wydatkowania przyznanych 
środków bud„etowych i wZasnych soZectwa, 

d) decydowanie o podejmowaniu czynów spo-
Zecznych, 

e) opiniowanie projektu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących 
soZectwa, 

f) wnioskowanie wprowadzenia zmian do planów 
miejscowych, 

g) opiniowanie lokalizacji inwestycji usytuowa-
nych na terenie soZectwa, w tym zwZaszcza 
znacząco oddziaZywających na środowisko, 

h) inicjatywa uchwaZodawcza do Rady Gminy  
w sprawach dotyczących soZectwa. 

3. Zebranie wiejskie zwoZuje soZtys: 
– z wZasnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady SoZeckiej, 
– na pisemny wniosek co najmniej 10% miesz-

kańców SoZectwa uprawnionych do udziaZu  
w Zebraniu Wiejskim, 

– na wniosek Rady Gminy. 
4. Zebranie Wiejskie zwoZywane na wniosek miesz-

kańców i Rady Gminy winno się odbyo w terminie 
10 dni od zZo„enia wniosku, chyba „e wniosko-
dawca proponuje termin późniejszy. Organ gminy 
wnioskujący zwoZanie zebrania jest zobowiązany 
podao jego temat na 7 dni przez terminem zebra-
nia. 

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru soZtysa i ra-
dy soZeckiej oraz w sytuacji, gdy soZtys nie zwoZa 
zebrania na wniosek organów gminy – zwoZuje 
Wójt. Zebraniu takiemu przewodniczy osoba wy-
znaczona przez Wójta. 

6. Zebranie wiejskie zwoZuje się w miarę potrzeb, nie 
mniej jednak ni„ 2 razy w roku, poprzez rozplaka-
towanie ogZoszeń w miejscach zwyczajowo przy-
jętych z podaniem terminu, miejsca i tematu spo-
tkania, na co najmniej 7 dni przed terminem ze-
brania. 

7. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soZ-
tys, chyba „e zebranie wybierze innego przewod-
niczącego obrad. 

8. Obrady zebrania są protokoZowane. ProtokóZ z ze-
brania podpisują soZtys, przewodniczący zebrania 
(o ile nie jest nim soZtys) i protokolant. UchwaZy 
podpisuje soZtys. 

9. UchwaZy są podejmowane zwykZą większością 
gZosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

10. GZosowanie odbywa się w sposób jawny, z wy-
jątkiem wyborów do organów soZectwa, gdzie 
gZosowanie odbywa się w sposób tajny. Zebranie 
Wiejskie mo„e postanowio o przeprowadzeniu taj-
nego gZosowania w innej sprawie na wniosek 
ka„dego uczestnika Zebrania. 
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§ 9 

UchwaZy i wnioski Zebrania Wiejskiego SoZtys przeka-
zuje Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania. 

SOŁTYS I RADA SOŁECTWA 

§ 10 

1. Kandydatów na soZtysa i czZonków rady soZeckiej 
zgZaszają, z obowiązkiem uzasadnienia, osoby 
uprawnione do gZosowania bezpośrednio w trakcie 
obrad zebrania wiejskiego. Kandydat musi wyrazio 
zgodę. 

§ 11 

1. Wybory na SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej prze-
prowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna powoZa-
na spośród uprawnionych uczestników zebrania 
wiejskiego. 

2. IzZonkiem komisji nie mo„e byo osoba kandydująca 
na soZtysa lub czZonka rady soZeckiej. Do zadań ko-
misji nale„y: 
– przyjęcie zgZoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie gZosowania tajnego, 
– ustalenie i ogZoszenie wyników gZosowania, 
– sporządzenie protokoZu o wynikach wyborów. 

3. Wyboru soZtysa dokonuje się bezwzględną więk-
szością gZosów obecnych na zebraniu wiejskim wy-
borczym staZych mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

4. Je„eli „aden z kandydatów na soZtysa nie otrzymaZ 
bezwzględnej większości gZosów, przeprowadza się 
ponowne gZosowanie spośród 2 kandydatów, któ-
rzy w pierwszym gZosowaniu otrzymali największą 
liczbę wa„nie oddanych gZosów. 

5. Za wybranego uwa„a się kandydata, który w po-
nownym gZosowaniu otrzymaZ większą liczbę wa„-
nie oddanych gZosów. 

6. Wyboru czZonków Rady SoZeckiej dokonuje się zwy-
kZą większością gZosów obecnych na zebraniu wiej-
skim wyborczym mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

7. Karty do gZosowania opatrzone są pieczątka Urzędu 
Gminy. Niewa„ne są karty caZkowicie przedarte 
oraz niezgodne z regulaminem. 

§ 12 

Kadencja soZtysa i rady soZeckiej trwa 4 lata. Po za-
kończeniu kadencji soZtys i rada soZecka swoje obo-
wiązki peZnią do chwili wyboru nowych organów. 

§ 13 

1. Do zadań soZtysa nale„y zarządzanie codziennymi 
sprawami soZectwa, realizacja uchwaZ zebrania 
wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności 
określonych niniejszym statutem, a w szczególno-
ści: 
a) zwoZywanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wy-

borczego, 
b) wykonywanie zadań z zakresu administrowania 

soZectwem, 
c) utrzymywanie staZego kontaktu z organami gmi-

ny, 

d) przekazywanie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
uchwaZ i kopii protokoZu zebrania wiejskiego  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

e) opracowanie rocznego planu dziaZania soZectwa, 
f) zarządzanie mieniem soZectwa, 
g) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 

losowych i klęsk „ywioZowych, 
h) reprezentowanie soZectwa na zewnątrz, 
i) podejmowanie decyzji gospodarczych związane 

z zakupem sprzętu, materiaZów i prowadzeniem 
wykonawstwa. 

§ 14 

1. Rada SoZecka jest organem wspomagającym dzia-
Zalnośo SoZtysa i ma charakter opiniodawczy i do-
radczy. 

2. Rada SoZecka skZada się z 3–5 czZonków. oiczbę 
czZonków Rady SoZeckiej ustala uchwaZą Zebranie 
Wiejskie. 

3. Rada SoZecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego. 

§ 15 

1. OdwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej sta-
nowi wyZączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zebranie wiejskie w celu odwoZania SoZtysa bądź 
czZonków Rady SoZeckiej zwoZuje Wójt Gminy. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwoZa-
nie SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej winien byo 
skierowany do Wójta Gminy. 

4. O odwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej 
mogą występowao: 
a) mieszkańcy soZectwa, których wniosek uzyska 

poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do 
udziaZu w zebraniu wiejskim, 

b) Wójt Gminy. 

§ 16 

1. Wniosek o odwoZanie SoZtysa lub czZonków Rady 
SoZeckiej powinien zawierao uzasadnienie. 

2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski, 
o których mowa w ust. 1: 
1) stawiające SoZtysowi i czZonkom Rady SoZeckiej 

zarzuty: 
a) niewywiązywania się z obowiązków statuto-

wych, 
b) nierespektowania uchwaZ zebrania wiejskie-

go, 
2) wskazujące na dopuszczenia się przez SoZtysa 

lub czZonków Rady SoZeckiej czynów dyskwalifi-
kujących ich w opinii spoZecznej. 

3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

§ 17 

1. OdwoZanie SoZtysa lub Rady SoZeckiej nie mo„e 
nastąpio zaocznie, chyba „e zainteresowani nie 
stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedli-
wionych przyczyn. 

2. OdwoZanie następuje w trybie gZosowania tajnego  
i bezpośredniego. 

3. GZosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy § 11 statu-
tu. 
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4. UchwaZę zebrania wiejskiego w sprawie odwoZania 
SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej podaje się do 
publicznej wiadomości. 

§ 18 

1. SoZtys lub czZonek Rady SoZeckiej mo„e zZo„yo re-
zygnację z peZnionej funkcji w toku peZnionej ka-
dencji. 

2. Rezygnację z funkcji, o której mowa w ust. 1, ze-
branie wiejskie przyjmuje uchwaZą i podaje do pu-
blicznej wiadomości. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19 

1. SoZectwo korzysta z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radę Gminy odrębną uchwaZą. 

2. SoZectwo nie mo„e wykonywao, w stosunku do 
przekazanego mienia, zadań przekraczających zwy-
kZy zarząd. 

§ 20 

1. SoZectwo samodzielnie prowadzi wZasną gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowo-rzeczowego. 

2. Gospodarka finansowa SoZectwa jest jawna i jest 
prowadzona w ramach bud„etu Gminy. 

§ 21 

1. Dochodami SoZectwa są: 
1) dochody wZasne SoZectwa pochodzące z korzy-

stania z przekazanego mienia komunalnego i im-
prez, 

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę  

w uchwale bud„etowej mogą byo przeznaczone 
przez SoZectwo na realizację zadań SoZectwa okre-
ślonych w niniejszym Statucie oraz na obsZugę 
techniczno-kancelaryjną. 

3. Księgowośo dochodów i wydatków SoZectwa,  
w ramach bud„etu Gminy, prowadzi Urząd Gminy. 

4. Nadzór nad dziaZalnością finansową SoZectwa 
sprawuje Skarbnik Gminy. 

V. NADZUR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 22 

1. Nadzór nad dziaZalnością soZectwa sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad dziaZalnością soZectwa są: 
Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finanso-
wych Skarbnik Gminy. 

3. Organy nadzoru mają prawo „ądania niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funk-
cjonowania jednostki pomocniczej. 

4. Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje 
sprawozdanie organów soZectwa z dziaZalności fi-
nansowo-rzeczowej. 

§ 23 

1. UchwaZy zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem 
są niewa„ne. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwaZ zebra-
nia wiejskiego sprzecznych z prawem i orzeka  
o niewa„ności uchwaZ w caZości lub w części. 

3. UchwaZa zebrania wiejskiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności 
mo„e byo uchylona przez Wójta Gminy. 

4. Od decyzji Wójta Gminy, o której mowa w ust. 3, 
soZectwu przysZuguje prawo wniesienia odwoZania 
do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia decyzji. 

VI.  POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 24 

1. Organy soZectwa obowiązane są dbao o przestrze-
ganie zasad samorządności, demokracji, jawności  
i kolegialności. 

2. Organ wykonawczy soZectwa zobowiązany jest co 
najmniej raz w roku skZadao na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swojej dziaZalności. 

3. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwaZy Rada 
Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z wZa-
snej inicjatywy po konsultacji z SoZectwem. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwaZa Rady Gminy Podgórzyn  
nr nrr/51/91 z dnia 27 kwietnia 1991 r. w sprawie 
ustalenia statutów dla poszczególnych soZectw. 

§ 4 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY G.rNY 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie echwaoenia smameme sołecmwa Marczyce 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut soZectwa .arczyce w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA MARCZYCE 

I. POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

1. SoZectwo Marczyce jest jednostką pomocniczą 
Gminy Podgórzyn i nie posiada osobowości praw-
nej. 

2. SoZectwo Marczyce obejmuje terytorium o pow. 
247 ha. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby na staZe zamieszkujące na terenie 
soZectwa tworzą wspólnotę samorządową realizują-
cą swoje zbiorowe cele lokalne. 

2. StaZym mieszkańcom soZectwa przysZuguje czynne  
i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorzą-
du wiejskiego. 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA 

§ 3 

1. Do zakresu dziaZania soZectwa nale„ą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nieza-
strze„one ustawami oraz uchwaZami Rady Gminy 
na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań soZectwa nale„ą w szczególności: 
a) wszechstronne dziaZanie na rzecz rozwoju spo-

Zeczno-gospodarczego soZectwa, kojarzenia inte-
resów mieszkańców z interesami wspólnymi 
gminy i regionu, dbaZośo o zachowanie istnieją-
cych wartości przyrodniczych, kulturowych  
i krajobrazowych wsi, 

b) dziaZanie na rzecz rozwoju wsi, rozwijania infra-
struktury turystyczno-wypoczynkowej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

c) tworzenie warunków do peZnego udziaZu w „yciu 
publicznym soZectwa i gminy wszystkich miesz-
kańców wsi, 

d) reprezentowanie interesów soZectwa wobec or-
ganów gminy, organów administracji państwo-
wej i innych podmiotów „ycia publicznego, 

e) wspóZpraca z organami gminy, a w szczególno-
ści z wybranymi komisjami Rady Gminy oraz 
radnymi z terenu soZectwa, 

f) organizowanie wspólnych prac mieszkańców so-
Zectwa na rzecz jego rozwoju oraz wspóZpraca  
z sąsiednimi soZectwami, podejmowanie dziaZań 
sZu„ących likwidacji sporów i konfliktów są-
siedzkich oraz przeciwdziaZanie negatywnym 
zjawiskom w „yciu spoZeczności. 

§ 4 

1. SoZectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu 
wszelkich rozstrzygnięo prawnych i administracyj-
nych dotyczących soZectwa, a w szczególności 
opiniuje: 
a) projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
b) lokalizację inwestycji komunikacyjnych, przemy-

sZowych i dziaZalności ucią„liwej dla otoczenia  
i środowiska naturalnego. 

2. Opinia soZecka powinna byo wzięta pod uwagę 
przez Radę Gminy. 

3. SoZectwo jest zobowiązane udzielio opinii i odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 
14 dni od daty doręczenia stosownego pisma soZ-
tysowi, chyba „e organy gminy i soZtys ustalą  
w drodze porozumienia inaczej. 

4. SoZectwo ma prawo występowania z wnioskami do 
Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których zaZa-
twianie wykracza poza mo„liwości mieszkańców 
soZectwa. 

§ 5 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięo SoZectwo na-
wiązuje wspóZpracę z sąsiednimi soZectwami zawiera-
jąc porozumienia określające zakres i sposób wykony-
wania wspólnych zadań. 

III. ORGANY SOŁECTWA 

§ 6 

1. Organami SoZectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie, 
2) SoZtys. 

ZE RANIE WIEJSKIE 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy na 
staZe zamieszkujący na terenie soZectwa uprawnieni 
do gZosowania (czZonkowie zebrania) i posiadający 
czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie jest wa„ne, bez względu na licz-
bę uczestników, gdy mieszkańcy SoZectwa zostali  
o nim zawiadomieni prawidZowo, zgodnie z wymo-
gami niniejszego Statutu. Wyjątkiem jest Zebranie 
wyborcze. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym dokonany ma byo 
wybór SoZtysa, czZonków Rady SoZeckiej, dla swej 
wa„ności wymaga obecności co najmniej 20% 
uprawnionych mieszkańców SoZectwa (Zebranie 
Wiejskie wyborcze). 

4. W przypadku braku quorum na zebraniu wiejskim, 
zwoZuje się zebranie w drugim terminie, które mo„e 
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odbyo się po upZywie 15 minut od terminu zwoZania 
pierwszego zebrania i jest ono wa„ne bez względu 
na liczbę uczestników. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwaZy we wszyst-
kich sprawach nale„ących do kompetencji soZec-
twa. 

2. Do wyZącznej wZaściwości zebrania wiejskiego na-
le„y: 
a) wybór soZtysa i rady soZeckiej oraz odwoZanie 

tych organów lub poszczególnych ich czZon-
ków, 

b) uchwalenie planu finansowo-rzeczowego So-
Zectwa w zakresie wydatkowania przyznanych 
środków finansowych i wZasnych soZectwa 
oraz korzystania z mienia soZectwa, 

c) określenie zasad wydatkowania przyznanych 
środków bud„etowych i wZasnych soZectwa, 

d) decydowanie o podejmowaniu czynów spo-
Zecznych, 

e) opiniowanie projektu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących 
soZectwa, 

f) wnioskowanie wprowadzenia zmian do planów 
miejscowych, 

g) opiniowanie lokalizacji inwestycji usytuowa-
nych na terenie soZectwa, w tym zwZaszcza 
znacząco oddziaZywających na środowisko , 

h) inicjatywa uchwaZodawcza do Rady Gminy  
w sprawach dotyczących soZectwa. 

3. Zebranie wiejskie zwoZuje soZtys: 
– z wZasnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady SoZeckiej, 
– na pisemny wniosek co najmniej 10% miesz-

kańców SoZectwa uprawnionych do udziaZu  
w Zebraniu Wiejskim, 

– na wniosek Rady Gminy. 
4. Zebranie Wiejskie zwoZywane na wniosek miesz-

kańców i Rady Gminy winno się odbyo w terminie 
10 dni od zZo„enia wniosku, chyba „e wniosko-
dawca proponuje termin późniejszy. Organ gminy 
wnioskujący zwoZanie zebrania jest zobowiązany 
podao jego temat na 7 dni przez terminem zebra-
nia. 

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru soZtysa i ra-
dy soZeckiej oraz w sytuacji, gdy soZtys nie zwoZa 
zebrania na wniosek organów gminy – zwoZuje 
Wójt. Zebraniu takiemu przewodniczy osoba wy-
znaczona przez Wójta. 

6. Zebranie wiejskie zwoZuje się w miarę potrzeb, nie 
mniej jednak ni„ 2 razy w roku, poprzez rozplaka-
towanie ogZoszeń w miejscach zwyczajowo przy-
jętych z podaniem terminu, miejsca i tematu spo-
tkania, na co najmniej 7 dni przed terminem ze-
brania. 

7. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soZ-
tys, chyba „e zebranie wybierze innego przewod-
niczącego obrad. 

8. Obrady zebrania są protokoZowane. ProtokóZ z ze-
brania podpisują soZtys, przewodniczący zebrania 
(o ile nie jest nim soZtys) i protokolant. UchwaZy 
podpisuje soZtys. 

9. UchwaZy są podejmowane zwykZą większością 
gZosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

10. GZosowanie odbywa się w sposób jawny, z wy-
jątkiem wyborów do organów soZectwa, gdzie 
gZosowanie odbywa się w sposób tajny. Zebranie 
Wiejskie mo„e postanowio o przeprowadzeniu taj-
nego gZosowania w innej sprawie na wniosek 
ka„dego uczestnika Zebrania. 

§ 9 

UchwaZy i wnioski Zebrania Wiejskiego SoZtys przeka-
zuje Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania. 

SOŁTYS I RADA SOŁECTWA 

§ 10 

1. Kandydatów na soZtysa i czZonków rady soZeckiej 
zgZaszają, z obowiązkiem uzasadnienia, osoby 
uprawnione do gZosowania bezpośrednio w trakcie 
obrad zebrania wiejskiego. Kandydat musi wyrazio 
zgodę. 

§ 11 

1. Wybory na SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej prze-
prowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna powoZa-
na spośród uprawnionych uczestników zebrania 
wiejskiego. 

2. IzZonkiem komisji nie mo„e byo osoba kandydująca 
na soZtysa lub czZonka rady soZeckiej. Do zadań ko-
misji nale„y: 
– przyjęcie zgZoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie gZosowania tajnego, 
– ustalenie i ogZoszenie wyników gZosowania, 
– sporządzenie protokoZu o wynikach wyborów. 

3. Wyboru soZtysa dokonuje się bezwzględną więk-
szością gZosów obecnych na zebraniu wiejskim wy-
borczym staZych mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

4. Je„eli „aden z kandydatów na soZtysa nie otrzymaZ 
bezwzględnej większości gZosów, przeprowadza się 
ponowne gZosowanie spośród 2 kandydatów, któ-
rzy w pierwszym gZosowaniu otrzymali największą 
liczbę wa„nie oddanych gZosów. 

5. Za wybranego uwa„a się kandydata, który w po-
nownym gZosowaniu otrzymaZ większą liczbę wa„-
nie oddanych gZosów. 

6. Wyboru czZonków Rady SoZeckiej dokonuje się zwy-
kZą większością gZosów obecnych na zebraniu wiej-
skim wyborczym mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

7. Karty do gZosowania opatrzone są pieczątka Urzędu 
Gminy. Niewa„ne są karty caZkowicie przedarte 
oraz niezgodne z regulaminem. 

§ 12 

Kadencja soZtysa i rady soZeckiej trwa 4 lata. Po za-
kończeniu kadencji soZtys i rada soZecka swoje obo-
wiązki peZnią do chwili wyboru nowych organów. 

§ 13 

1. Do zadań soZtysa nale„y zarządzanie codziennymi 
sprawami soZectwa, realizacja uchwaZ zebrania 
wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności 
określonych niniejszym statutem, a w szczególno-
ści: 
a) zwoZywanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wy-

borczego, 
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b) wykonywanie zadań z zakresu administrowania 
soZectwem, 

c) utrzymywanie staZego kontaktu z organami gmi-
ny, 

d) przekazywanie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
uchwaZ i kopii protokoZu zebrania wiejskiego  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

e) opracowanie rocznego planu dziaZania soZectwa, 
f) zarządzanie mieniem soZectwa, 
g) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 

losowych i klęsk „ywioZowych, 
h) reprezentowanie soZectwa na zewnątrz, 
i) podejmowanie decyzji gospodarczych związane 

z zakupem sprzętu, materiaZów i prowadzeniem 
wykonawstwa. 

§ 14 

1. Rada SoZecka jest organem wspomagającym dzia-
Zalnośo SoZtysa i ma charakter opiniodawczy i do-
radczy. 

2. Rada SoZecka skZada się z 3–5 czZonków. oiczbę 
czZonków Rady SoZeckiej ustala uchwaZą Zebranie 
Wiejskie. 

3. Rada SoZecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego. 

§ 15 

1. OdwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej sta-
nowi wyZączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zebranie wiejskie w celu odwoZania SoZtysa bądź 
czZonków Rady SoZeckiej zwoZuje Wójt Gminy. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwoZa-
nie SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej winien byo 
skierowany do Wójta Gminy. 

4. O odwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej 
mogą występowao: 
a) mieszkańcy soZectwa, których wniosek uzyska 

poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do 
udziaZu w zebraniu wiejskim, 

b) Wójt Gminy. 

§ 16 

1. Wniosek o odwoZanie SoZtysa lub czZonków Rady 
SoZeckiej powinien zawierao uzasadnienie. 

2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski, 
o których mowa w ust. 1: 
1) stawiające SoZtysowi i czZonkom Rady SoZeckiej 

zarzuty: 
a) niewywiązywania się z obowiązków statuto-

wych, 
b) nierespektowania uchwaZ zebrania wiejskie-

go, 
2) wskazujące na dopuszczenia się przez SoZtysa 

lub czZonków Rady SoZeckiej czynów dyskwalifi-
kujących ich w opinii spoZecznej. 

3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

§ 17 

1. OdwoZanie SoZtysa lub Rady SoZeckiej nie mo„e 
nastąpio zaocznie, chyba „e zainteresowani nie 
stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedli-
wionych przyczyn. 

2. OdwoZanie następuje w trybie gZosowania tajnego  
i bezpośredniego. 

3. GZosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy § 11 statu-
tu. 

4. UchwaZę zebrania wiejskiego w sprawie odwoZania 
SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej podaje się do 
publicznej wiadomości. 

§ 18 

1. SoZtys lub czZonek Rady SoZeckiej mo„e zZo„yo re-
zygnację z peZnionej funkcji w toku peZnionej ka-
dencji. 

2. Rezygnację z funkcji, o której mowa w ust. 1, ze-
branie wiejskie przyjmuje uchwaZą i podaje do pu-
blicznej wiadomości. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19 

1. SoZectwo korzysta z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radę Gminy odrębną uchwaZą. 

2. SoZectwo nie mo„e wykonywao, w stosunku do 
przekazanego mienia, zadań przekraczających zwy-
kZy zarząd. 

§ 20 

1. SoZectwo samodzielnie prowadzi wZasną gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowo-rzeczowego. 

2. Gospodarka finansowa SoZectwa jest jawna i jest 
prowadzona w ramach bud„etu Gminy. 

§ 21 

1. Dochodami SoZectwa są: 
1) dochody wZasne SoZectwa pochodzące z korzy-

stania z przekazanego mienia komunalnego i im-
prez, 

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę  

w uchwale bud„etowej mogą byo przeznaczone 
przez SoZectwo na realizację zadań SoZectwa okre-
ślonych w niniejszym Statucie oraz na obsZugę 
techniczno-kancelaryjną. 

3. Księgowośo dochodów i wydatków SoZectwa,  
w ramach bud„etu Gminy, prowadzi Urząd Gminy. 

4. Nadzór nad dziaZalnością finansową SoZectwa 
sprawuje Skarbnik Gminy. 

V. NADZUR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 22 

1. Nadzór nad dziaZalnością soZectwa sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad dziaZalnością soZectwa są: 
Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finanso-
wych Skarbnik Gminy. 

3. Organy nadzoru mają prawo „ądania niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funk-
cjonowania jednostki pomocniczej. 

4. Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje 
sprawozdanie organów soZectwa z dziaZalności fi-
nansowo-rzeczowej. 
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§ 23 

1. UchwaZy zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem 
są niewa„ne. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwaZ zebra-
nia wiejskiego sprzecznych z prawem i orzeka  
o niewa„ności uchwaZ w caZości lub w części. 

3. UchwaZa zebrania wiejskiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności 
mo„e byo uchylona przez Wójta Gminy. 

4. Od decyzji Wójta Gminy, o której mowa w ust. 3, 
soZectwu przysZuguje prawo wniesienia odwoZania 
do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia decyzji. 

VI.  POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 24 

1. Organy soZectwa obowiązane są dbao o przestrze-
ganie zasad samorządności, demokracji, jawności  
i kolegialności. 

2. Organ wykonawczy soZectwa zobowiązany jest co 
najmniej raz w roku skZadao na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swojej dziaZalności. 

3. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwaZy Rada 
Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z wZa-
snej inicjatywy po konsultacji z SoZectwem. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwaZa Rady Gminy Podgórzyn  
nr nrr/51/91 z dnia 27 kwietnia 1991 r. w sprawie 
ustalenia statutów dla poszczególnych soZectw. 

§ 4 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY G.rNY 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 

 
 
 
 
 

1185 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie echwaoenia smameme sołecmwa Miłzów 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut soZectwa .iZków w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA MIŁKUW 

I. POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

1. SoZectwo Miłzów jest jednostką pomocniczą Gminy 
Podgórzyn i nie posiada osobowości prawnej. 

2. SoZectwo Miłzów obejmuje terytorium o pow.  
1052 ha. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby na staZe zamieszkujące na terenie 
soZectwa tworzą wspólnotę samorządową realizują-
cą swoje zbiorowe cele lokalne. 

2. StaZym mieszkańcom soZectwa przysZuguje czynne  
i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorzą-
du wiejskiego. 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA 

§ 3 

1. Do zakresu dziaZania soZectwa nale„ą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nieza-

strze„one ustawami oraz uchwaZami Rady Gminy 
na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań soZectwa nale„ą w szczególności: 
a) wszechstronne dziaZanie na rzecz rozwoju spo-

Zeczno-gospodarczego soZectwa, kojarzenia inte-
resów mieszkańców z interesami wspólnymi 
gminy i regionu, dbaZośo o zachowanie istnieją-
cych wartości przyrodniczych, kulturowych  
i krajobrazowych wsi, 

b) dziaZanie na rzecz rozwoju wsi, rozwijania infra-
struktury turystyczno-wypoczynkowej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

c) tworzenie warunków do peZnego udziaZu w „yciu 
publicznym soZectwa i gminy wszystkich miesz-
kańców wsi, 

d) reprezentowanie interesów soZectwa wobec or-
ganów gminy, organów administracji państwo-
wej i innych podmiotów „ycia publicznego, 

e) wspóZpraca z organami gminy, a w szczególno-
ści z wybranymi komisjami Rady Gminy oraz 
radnymi z terenu soZectwa, 

f) organizowanie wspólnych prac mieszkańców so-
Zectwa na rzecz jego rozwoju oraz wspóZpraca  
z sąsiednimi soZectwami, podejmowanie dziaZań 
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sZu„ących likwidacji sporów i konfliktów są-
siedzkich oraz przeciwdziaZanie negatywnym 
zjawiskom w „yciu spoZeczności. 

§ 4 

1. SoZectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu 
wszelkich rozstrzygnięo prawnych i administracyj-
nych dotyczących soZectwa, a w szczególności 
opiniuje: 
a) projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
b) lokalizację inwestycji komunikacyjnych, przemy-

sZowych i dziaZalności ucią„liwej dla otoczenia  
i środowiska naturalnego. 

2. Opinia soZecka powinna byo wzięta pod uwagę 
przez Radę Gminy. 

3. SoZectwo jest zobowiązane udzielio opinii i odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 
14 dni od daty doręczenia stosownego pisma soZ-
tysowi, chyba „e organy gminy i soZtys ustalą  
w drodze porozumienia inaczej. 

4. SoZectwo ma prawo występowania z wnioskami do 
Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których zaZa-
twianie wykracza poza mo„liwości mieszkańców 
soZectwa. 

§ 5 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięo SoZectwo na-
wiązuje wspóZpracę z sąsiednimi soZectwami zawiera-
jąc porozumienia określające zakres i sposób wykony-
wania wspólnych zadań. 

III. ORGANY SOŁECTWA 

§ 6 

1. Organami SoZectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie, 
2) SoZtys. 

ZE RANIE WIEJSKIE 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy na 
staZe zamieszkujący na terenie soZectwa uprawnieni 
do gZosowania (czZonkowie zebrania) i posiadający 
czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie jest wa„ne, bez względu na licz-
bę uczestników, gdy mieszkańcy SoZectwa zostali  
o nim zawiadomieni prawidZowo, zgodnie z wymo-
gami niniejszego Statutu. Wyjątkiem jest Zebranie 
wyborcze. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym dokonany ma byo 
wybór SoZtysa, czZonków Rady SoZeckiej, dla swej 
wa„ności wymaga obecności co najmniej 20% 
uprawnionych mieszkańców SoZectwa (Zebranie 
Wiejskie wyborcze). 

4. W przypadku braku quorum na zebraniu wiejskim, 
zwoZuje się zebranie w drugim terminie, które mo„e 
odbyo się po upZywie 15 minut od terminu zwoZania 
pierwszego zebrania i jest ono wa„ne bez względu 
na liczbę uczestników. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwaZy we wszyst-
kich sprawach nale„ących do kompetencji soZec-
twa. 

2. Do wyZącznej wZaściwości zebrania wiejskiego na-
le„y: 
a) wybór soZtysa i rady soZeckiej oraz odwoZanie 

tych organów lub poszczególnych ich czZon-
ków, 

b) uchwalenie planu finansowo-rzeczowego So-
Zectwa w zakresie wydatkowania przyznanych 
środków finansowych i wZasnych soZectwa 
oraz korzystania z mienia soZectwa, 

c) określenie zasad wydatkowania przyznanych 
środków bud„etowych i wZasnych soZectwa, 

d) decydowanie o podejmowaniu czynów spo-
Zecznych, 

e) opiniowanie projektu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących 
soZectwa, 

f) wnioskowanie wprowadzenia zmian do planów 
miejscowych, 

g) opiniowanie lokalizacji inwestycji usytuowa-
nych na terenie soZectwa, w tym zwZaszcza 
znacząco oddziaZywających na środowisko, 

h) inicjatywa uchwaZodawcza do Rady Gminy  
w sprawach dotyczących soZectwa. 

3. Zebranie wiejskie zwoZuje soZtys: 
– z wZasnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady SoZeckiej, 
– na pisemny wniosek co najmniej 10% miesz-

kańców SoZectwa uprawnionych do udziaZu  
w Zebraniu Wiejskim, 

– na wniosek Rady Gminy. 
4. Zebranie Wiejskie zwoZywane na wniosek miesz-

kańców i Rady Gminy winno się odbyo w terminie 
10 dni od zZo„enia wniosku, chyba „e wniosko-
dawca proponuje termin późniejszy. Organ gminy 
wnioskujący zwoZanie zebrania jest zobowiązany 
podao jego temat na 7 dni przez terminem zebra-
nia. 

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru soZtysa i ra-
dy soZeckiej oraz w sytuacji, gdy soZtys nie zwoZa 
zebrania na wniosek organów gminy – zwoZuje 
Wójt. Zebraniu takiemu przewodniczy osoba wy-
znaczona przez Wójta. 

6. Zebranie wiejskie zwoZuje się w miarę potrzeb, nie 
mniej jednak ni„ 2 razy w roku, poprzez rozplaka-
towanie ogZoszeń w miejscach zwyczajowo przy-
jętych z podaniem terminu, miejsca i tematu spo-
tkania, na co najmniej 7 dni przed terminem ze-
brania. 

7. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soZ-
tys, chyba „e zebranie wybierze innego przewod-
niczącego obrad. 

8. Obrady zebrania są protokoZowane. ProtokóZ z ze-
brania podpisują soZtys, przewodniczący zebrania 
(o ile nie jest nim soZtys) i protokolant. UchwaZy 
podpisuje soZtys. 

9. UchwaZy są podejmowane zwykZą większością 
gZosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

10. GZosowanie odbywa się w sposób jawny, z wy-
jątkiem wyborów do organów soZectwa, gdzie 
gZosowanie odbywa się w sposób tajny. Zebranie 
Wiejskie mo„e postanowio o przeprowadzeniu taj-
nego gZosowania w innej sprawie na wniosek 
ka„dego uczestnika Zebrania. 
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§ 9 

UchwaZy i wnioski Zebrania Wiejskiego SoZtys przeka-
zuje Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania. 

SOŁTYS I RADA SOŁECTWA 

§ 10 

1. Kandydatów na soZtysa i czZonków rady soZeckiej 
zgZaszają, z obowiązkiem uzasadnienia, osoby 
uprawnione do gZosowania bezpośrednio w trakcie 
obrad zebrania wiejskiego. Kandydat musi wyrazio 
zgodę. 

§ 11 

1. Wybory na SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej prze-
prowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna powoZa-
na spośród uprawnionych uczestników zebrania 
wiejskiego. 

2. IzZonkiem komisji nie mo„e byo osoba kandydująca 
na soZtysa lub czZonka rady soZeckiej. Do zadań ko-
misji nale„y: 
– przyjęcie zgZoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie gZosowania tajnego, 
– ustalenie i ogZoszenie wyników gZosowania, 
– sporządzenie protokoZu o wynikach wyborów. 

3. Wyboru soZtysa dokonuje się bezwzględną więk-
szością gZosów obecnych na zebraniu wiejskim wy-
borczym staZych mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

4. Je„eli „aden z kandydatów na soZtysa nie otrzymaZ 
bezwzględnej większości gZosów, przeprowadza się 
ponowne gZosowanie spośród 2 kandydatów, któ-
rzy w pierwszym gZosowaniu otrzymali największą 
liczbę wa„nie oddanych gZosów. 

5. Za wybranego uwa„a się kandydata, który w po-
nownym gZosowaniu otrzymaZ większą liczbę wa„-
nie oddanych gZosów. 

6. Wyboru czZonków Rady SoZeckiej dokonuje się zwy-
kZą większością gZosów obecnych na zebraniu wiej-
skim wyborczym mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

7. Karty do gZosowania opatrzone są pieczątka Urzędu 
Gminy. Niewa„ne są karty caZkowicie przedarte 
oraz niezgodne z regulaminem. 

§ 12 

Kadencja soZtysa i rady soZeckiej trwa 4 lata. Po za-
kończeniu kadencji soZtys i rada soZecka swoje obo-
wiązki peZnią do chwili wyboru nowych organów. 

§ 13 

1. Do zadań soZtysa nale„y zarządzanie codziennymi 
sprawami soZectwa, realizacja uchwaZ zebrania 
wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności 
określonych niniejszym statutem, a w szczególno-
ści: 
a) zwoZywanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wy-

borczego, 
b) wykonywanie zadań z zakresu administrowania 

soZectwem, 
c) utrzymywanie staZego kontaktu z organami gmi-

ny, 

d) przekazywanie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
uchwaZ i kopii protokoZu zebrania wiejskiego  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

e) opracowanie rocznego planu dziaZania soZectwa, 
f) zarządzanie mieniem soZectwa, 
g) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 

losowych i klęsk „ywioZowych, 
h) reprezentowanie soZectwa na zewnątrz, 
i) podejmowanie decyzji gospodarczych związane 

z zakupem sprzętu, materiaZów i prowadzeniem 
wykonawstwa. 

§ 14 

1. Rada SoZecka jest organem wspomagającym dzia-
Zalnośo SoZtysa i ma charakter opiniodawczy i do-
radczy. 

2. Rada SoZecka skZada się z 3–5 czZonków. oiczbę 
czZonków Rady SoZeckiej ustala uchwaZą Zebranie 
Wiejskie. 

3. Rada SoZecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego. 

§ 15 

1. OdwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej sta-
nowi wyZączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zebranie wiejskie w celu odwoZania SoZtysa bądź 
czZonków Rady SoZeckiej zwoZuje Wójt Gminy. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwoZa-
nie SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej winien byo 
skierowany do Wójta Gminy. 

4. O odwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej 
mogą występowao: 
a) mieszkańcy soZectwa, których wniosek uzyska 

poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do 
udziaZu w zebraniu wiejskim, 

b) Wójt Gminy. 

§ 16 

1. Wniosek o odwoZanie SoZtysa lub czZonków Rady 
SoZeckiej powinien zawierao uzasadnienie. 

2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski, 
o których mowa w ust. 1: 
1) stawiające SoZtysowi i czZonkom Rady SoZeckiej 

zarzuty: 
a) niewywiązywania się z obowiązków statuto-

wych, 
b) nierespektowania uchwaZ zebrania wiejskie-

go, 
2) wskazujące na dopuszczenia się przez SoZtysa 

lub czZonków Rady SoZeckiej czynów dyskwalifi-
kujących ich w opinii spoZecznej. 

3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

§ 17 

1. OdwoZanie SoZtysa lub Rady SoZeckiej nie mo„e 
nastąpio zaocznie, chyba „e zainteresowani nie 
stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedli-
wionych przyczyn. 

2. OdwoZanie następuje w trybie gZosowania tajnego  
i bezpośredniego. 

3. GZosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy § 11 statu-
tu. 
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4. UchwaZę zebrania wiejskiego w sprawie odwoZania 
SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej podaje się do 
publicznej wiadomości. 

§ 18 

1. SoZtys lub czZonek Rady SoZeckiej mo„e zZo„yo re-
zygnację z peZnionej funkcji w toku peZnionej ka-
dencji. 

2. Rezygnację z funkcji, o której mowa w ust. 1, ze-
branie wiejskie przyjmuje uchwaZą i podaje do pu-
blicznej wiadomości. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19 

1. SoZectwo korzysta z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radę Gminy odrębną uchwaZą. 

2. SoZectwo nie mo„e wykonywao, w stosunku do 
przekazanego mienia, zadań przekraczających zwy-
kZy zarząd. 

§ 20 

1. SoZectwo samodzielnie prowadzi wZasną gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowo-rzeczowego. 

2. Gospodarka finansowa SoZectwa jest jawna i jest 
prowadzona w ramach bud„etu Gminy. 

§ 21 

1. Dochodami SoZectwa są: 
1) dochody wZasne SoZectwa pochodzące z korzy-

stania z przekazanego mienia komunalnego i im-
prez, 

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę  

w uchwale bud„etowej mogą byo przeznaczone 
przez SoZectwo na realizację zadań SoZectwa okre-
ślonych w niniejszym Statucie oraz na obsZugę 
techniczno-kancelaryjną. 

3. Księgowośo dochodów i wydatków SoZectwa,  
w ramach bud„etu Gminy, prowadzi Urząd Gminy. 

4. Nadzór nad dziaZalnością finansową SoZectwa 
sprawuje Skarbnik Gminy. 

V. NADZUR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 22 

1. Nadzór nad dziaZalnością soZectwa sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad dziaZalnością soZectwa są: 
Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finanso-
wych Skarbnik Gminy. 

3. Organy nadzoru mają prawo „ądania niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funk-
cjonowania jednostki pomocniczej. 

4. Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje 
sprawozdanie organów soZectwa z dziaZalności fi-
nansowo-rzeczowej. 

§ 23 

1. UchwaZy zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem 
są niewa„ne. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwaZ zebra-
nia wiejskiego sprzecznych z prawem i orzeka  
o niewa„ności uchwaZ w caZości lub w części. 

3. UchwaZa zebrania wiejskiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności 
mo„e byo uchylona przez Wójta Gminy. 

4. Od decyzji Wójta Gminy, o której mowa w ust. 3, 
soZectwu przysZuguje prawo wniesienia odwoZania 
do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia decyzji. 

VI.  POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 24 

1. Organy soZectwa obowiązane są dbao o przestrze-
ganie zasad samorządności, demokracji, jawności  
i kolegialności. 

2. Organ wykonawczy soZectwa zobowiązany jest co 
najmniej raz w roku skZadao na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swojej dziaZalności. 

3. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwaZy Rada 
Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z wZa-
snej inicjatywy po konsultacji z SoZectwem. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwaZa Rady Gminy Podgórzyn  
nr nrr/51/91 z dnia 27 kwietnia 1991 r. w sprawie 
ustalenia statutów dla poszczególnych soZectw. 

§ 4 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY G.rNY 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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1186 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie echwaoenia smameme sołecmwa Podąórzyn 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut soZectwa Podgórzyn w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA PODGURZYN 

I. POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

1. SoZectwo Podąórzyn jest jednostką pomocniczą 
Gminy Podgórzyn i nie posiada osobowości praw-
nej. 

2. SoZectwo Podąórzyn obejmuje terytorium o pow. 
1074 ha. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby na staZe zamieszkujące na terenie 
soZectwa tworzą wspólnotę samorządową realizują-
cą swoje zbiorowe cele lokalne. 

2. StaZym mieszkańcom soZectwa przysZuguje czynne  
i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorzą-
du wiejskiego. 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA 

§ 3 

1. Do zakresu dziaZania soZectwa nale„ą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nieza-
strze„one ustawami oraz uchwaZami Rady Gminy 
na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań soZectwa nale„ą w szczególności: 
a) wszechstronne dziaZanie na rzecz rozwoju spo-

Zeczno-gospodarczego soZectwa, kojarzenia inte-
resów mieszkańców z interesami wspólnymi 
gminy i regionu, dbaZośo o zachowanie istnieją-
cych wartości przyrodniczych, kulturowych  
i krajobrazowych wsi, 

b) dziaZanie na rzecz rozwoju wsi, rozwijania infra-
struktury turystyczno-wypoczynkowej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

c) tworzenie warunków do peZnego udziaZu w „yciu 
publicznym soZectwa i gminy wszystkich miesz-
kańców wsi, 

d) reprezentowanie interesów soZectwa wobec or-
ganów gminy, organów administracji państwo-
wej i innych podmiotów „ycia publicznego, 

e) wspóZpraca z organami gminy, a w szczególno-
ści z wybranymi komisjami Rady Gminy oraz 
radnymi z terenu soZectwa, 

f) organizowanie wspólnych prac mieszkańców so-
Zectwa na rzecz jego rozwoju oraz wspóZpraca  
z sąsiednimi soZectwami, podejmowanie dziaZań 
sZu„ących likwidacji sporów i konfliktów są-
siedzkich oraz przeciwdziaZanie negatywnym 
zjawiskom w „yciu spoZeczności. 

§ 4 

1. SoZectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu 
wszelkich rozstrzygnięo prawnych i administracyj-
nych dotyczących soZectwa, a w szczególności 
opiniuje: 
a) projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
b) lokalizację inwestycji komunikacyjnych, przemy-

sZowych i dziaZalności ucią„liwej dla otoczenia  
i środowiska naturalnego. 

2. Opinia soZecka powinna byo wzięta pod uwagę 
przez Radę Gminy. 

3. SoZectwo jest zobowiązane udzielio opinii i odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 
14 dni od daty doręczenia stosownego pisma soZ-
tysowi, chyba „e organy gminy i soZtys ustalą  
w drodze porozumienia inaczej. 

4. SoZectwo ma prawo występowania z wnioskami do 
Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których zaZa-
twianie wykracza poza mo„liwości mieszkańców 
soZectwa. 

§ 5 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięo SoZectwo na-
wiązuje wspóZpracę z sąsiednimi soZectwami zawiera-
jąc porozumienia określające zakres i sposób wykony-
wania wspólnych zadań. 

III. ORGANY SOŁECTWA 

§ 6 

1. Organami SoZectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie, 
2) SoZtys. 

ZE RANIE WIEJSKIE 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy na 
staZe zamieszkujący na terenie soZectwa uprawnieni 
do gZosowania (czZonkowie zebrania) i posiadający 
czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie jest wa„ne, bez względu na licz-
bę uczestników, gdy mieszkańcy SoZectwa zostali  
o nim zawiadomieni prawidZowo, zgodnie z wymo-
gami niniejszego Statutu. Wyjątkiem jest Zebranie 
wyborcze. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym dokonany ma byo 
wybór SoZtysa, czZonków Rady SoZeckiej, dla swej 
wa„ności wymaga obecności co najmniej 20% 
uprawnionych mieszkańców SoZectwa (Zebranie 
Wiejskie wyborcze). 

4. W przypadku braku quorum na zebraniu wiejskim, 
zwoZuje się zebranie w drugim terminie, które mo„e 
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odbyo się po upZywie 15 minut od terminu zwoZania 
pierwszego zebrania i jest ono wa„ne bez względu 
na liczbę uczestników. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwaZy we wszyst-
kich sprawach nale„ących do kompetencji soZec-
twa. 

2. Do wyZącznej wZaściwości zebrania wiejskiego na-
le„y: 
a) wybór soZtysa i rady soZeckiej oraz odwoZanie 

tych organów lub poszczególnych ich czZon-
ków, 

b) uchwalenie planu finansowo-rzeczowego So-
Zectwa w zakresie wydatkowania przyznanych 
środków finansowych i wZasnych soZectwa 
oraz korzystania z mienia soZectwa, 

c) określenie zasad wydatkowania przyznanych 
środków bud„etowych i wZasnych soZectwa, 

d) decydowanie o podejmowaniu czynów spo-
Zecznych, 

e) opiniowanie projektu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących 
soZectwa, 

f) wnioskowanie wprowadzenia zmian do planów 
miejscowych, 

g) opiniowanie lokalizacji inwestycji usytuowa-
nych na terenie soZectwa, w tym zwZaszcza 
znacząco oddziaZywających na środowisko , 

h) inicjatywa uchwaZodawcza do Rady Gminy  
w sprawach dotyczących soZectwa. 

3. Zebranie wiejskie zwoZuje soZtys: 
– z wZasnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady SoZeckiej, 
– na pisemny wniosek co najmniej 10% miesz-

kańców SoZectwa uprawnionych do udziaZu  
w Zebraniu Wiejskim, 

– na wniosek Rady Gminy. 
4. Zebranie Wiejskie zwoZywane na wniosek miesz-

kańców i Rady Gminy winno się odbyo w terminie 
10 dni od zZo„enia wniosku, chyba „e wniosko-
dawca proponuje termin późniejszy. Organ gminy 
wnioskujący zwoZanie zebrania jest zobowiązany 
podao jego temat na 7 dni przez terminem zebra-
nia. 

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru soZtysa i ra-
dy soZeckiej oraz w sytuacji, gdy soZtys nie zwoZa 
zebrania na wniosek organów gminy – zwoZuje 
Wójt. Zebraniu takiemu przewodniczy osoba wy-
znaczona przez Wójta. 

6. Zebranie wiejskie zwoZuje się w miarę potrzeb, nie 
mniej jednak ni„ 2 razy w roku, poprzez rozplaka-
towanie ogZoszeń w miejscach zwyczajowo przy-
jętych z podaniem terminu, miejsca i tematu spo-
tkania, na co najmniej 7 dni przed terminem ze-
brania. 

7. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soZ-
tys, chyba „e zebranie wybierze innego przewod-
niczącego obrad. 

8. Obrady zebrania są protokoZowane. ProtokóZ z ze-
brania podpisują soZtys, przewodniczący zebrania 
(o ile nie jest nim soZtys) i protokolant. UchwaZy 
podpisuje soZtys. 

9. UchwaZy są podejmowane zwykZą większością 
gZosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

10. GZosowanie odbywa się w sposób jawny, z wy-
jątkiem wyborów do organów soZectwa, gdzie 
gZosowanie odbywa się w sposób tajny. Zebranie 
Wiejskie mo„e postanowio o przeprowadzeniu taj-
nego gZosowania w innej sprawie na wniosek 
ka„dego uczestnika Zebrania. 

§ 9 

UchwaZy i wnioski Zebrania Wiejskiego SoZtys przeka-
zuje Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania. 

SOŁTYS I RADA SOŁECTWA 

§ 10 

1. Kandydatów na soZtysa i czZonków rady soZeckiej 
zgZaszają, z obowiązkiem uzasadnienia, osoby 
uprawnione do gZosowania bezpośrednio w trakcie 
obrad zebrania wiejskiego. Kandydat musi wyrazio 
zgodę. 

§ 11 

1. Wybory na SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej prze-
prowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna powoZa-
na spośród uprawnionych uczestników zebrania 
wiejskiego. 

2. IzZonkiem komisji nie mo„e byo osoba kandydująca 
na soZtysa lub czZonka rady soZeckiej. Do zadań ko-
misji nale„y: 
– przyjęcie zgZoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie gZosowania tajnego, 
– ustalenie i ogZoszenie wyników gZosowania, 
– sporządzenie protokoZu o wynikach wyborów. 

3. Wyboru soZtysa dokonuje się bezwzględną więk-
szością gZosów obecnych na zebraniu wiejskim wy-
borczym staZych mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

4. Je„eli „aden z kandydatów na soZtysa nie otrzymaZ 
bezwzględnej większości gZosów, przeprowadza się 
ponowne gZosowanie spośród 2 kandydatów, któ-
rzy w pierwszym gZosowaniu otrzymali największą 
liczbę wa„nie oddanych gZosów. 

5. Za wybranego uwa„a się kandydata, który w po-
nownym gZosowaniu otrzymaZ większą liczbę wa„-
nie oddanych gZosów. 

6. Wyboru czZonków Rady SoZeckiej dokonuje się zwy-
kZą większością gZosów obecnych na zebraniu wiej-
skim wyborczym mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

7. Karty do gZosowania opatrzone są pieczątka Urzędu 
Gminy. Niewa„ne są karty caZkowicie przedarte 
oraz niezgodne z regulaminem. 

§ 12 

Kadencja soZtysa i rady soZeckiej trwa 4 lata. Po za-
kończeniu kadencji soZtys i rada soZecka swoje obo-
wiązki peZnią do chwili wyboru nowych organów. 

§ 13 

1. Do zadań soZtysa nale„y zarządzanie codziennymi 
sprawami soZectwa, realizacja uchwaZ zebrania 
wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności 
określonych niniejszym statutem, a w szczególno-
ści: 
a) zwoZywanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wy-

borczego, 
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b) wykonywanie zadań z zakresu administrowania 
soZectwem, 

c) utrzymywanie staZego kontaktu z organami gmi-
ny, 

d) przekazywanie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
uchwaZ i kopii protokoZu zebrania wiejskiego  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

e) opracowanie rocznego planu dziaZania soZectwa, 
f) zarządzanie mieniem soZectwa, 
g) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 

losowych i klęsk „ywioZowych, 
h) reprezentowanie soZectwa na zewnątrz, 
i) podejmowanie decyzji gospodarczych związane 

z zakupem sprzętu, materiaZów i prowadzeniem 
wykonawstwa. 

§ 14 

1. Rada SoZecka jest organem wspomagającym dzia-
Zalnośo SoZtysa i ma charakter opiniodawczy i do-
radczy. 

2. Rada SoZecka skZada się z 3–5 czZonków. oiczbę 
czZonków Rady SoZeckiej ustala uchwaZą Zebranie 
Wiejskie. 

3. Rada SoZecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego. 

§ 15 

1. OdwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej sta-
nowi wyZączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zebranie wiejskie w celu odwoZania SoZtysa bądź 
czZonków Rady SoZeckiej zwoZuje Wójt Gminy. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwoZa-
nie SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej winien byo 
skierowany do Wójta Gminy. 

4. O odwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej 
mogą występowao: 
a) mieszkańcy soZectwa, których wniosek uzyska 

poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do 
udziaZu w zebraniu wiejskim, 

b) Wójt Gminy. 

§ 16 

1. Wniosek o odwoZanie SoZtysa lub czZonków Rady 
SoZeckiej powinien zawierao uzasadnienie. 

2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski, 
o których mowa w ust. 1: 
1) stawiające SoZtysowi i czZonkom Rady SoZeckiej 

zarzuty: 
a) niewywiązywania się z obowiązków statuto-

wych, 
b) nierespektowania uchwaZ zebrania wiejskie-

go, 
2) wskazujące na dopuszczenia się przez SoZtysa 

lub czZonków Rady SoZeckiej czynów dyskwalifi-
kujących ich w opinii spoZecznej. 

3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

§ 17 

1. OdwoZanie SoZtysa lub Rady SoZeckiej nie mo„e 
nastąpio zaocznie, chyba „e zainteresowani nie 
stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedli-
wionych przyczyn. 

2. OdwoZanie następuje w trybie gZosowania tajnego  
i bezpośredniego. 

3. GZosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy § 11 statu-
tu. 

4. UchwaZę zebrania wiejskiego w sprawie odwoZania 
SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej podaje się do 
publicznej wiadomości. 

§ 18 

1. SoZtys lub czZonek Rady SoZeckiej mo„e zZo„yo re-
zygnację z peZnionej funkcji w toku peZnionej ka-
dencji. 

2. Rezygnację z funkcji, o której mowa w ust. 1, ze-
branie wiejskie przyjmuje uchwaZą i podaje do pu-
blicznej wiadomości. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19 

1. SoZectwo korzysta z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radę Gminy odrębną uchwaZą. 

2. SoZectwo nie mo„e wykonywao, w stosunku do 
przekazanego mienia, zadań przekraczających zwy-
kZy zarząd. 

§ 20 

1. SoZectwo samodzielnie prowadzi wZasną gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowo-rzeczowego. 

2. Gospodarka finansowa SoZectwa jest jawna i jest 
prowadzona w ramach bud„etu Gminy. 

§ 21 

1. Dochodami SoZectwa są: 
1) dochody wZasne SoZectwa pochodzące z korzy-

stania z przekazanego mienia komunalnego i im-
prez, 

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę  

w uchwale bud„etowej mogą byo przeznaczone 
przez SoZectwo na realizację zadań SoZectwa okre-
ślonych w niniejszym Statucie oraz na obsZugę 
techniczno-kancelaryjną. 

3. Księgowośo dochodów i wydatków SoZectwa,  
w ramach bud„etu Gminy, prowadzi Urząd Gminy. 

4. Nadzór nad dziaZalnością finansową SoZectwa 
sprawuje Skarbnik Gminy. 

V. NADZUR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 22 

1. Nadzór nad dziaZalnością soZectwa sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad dziaZalnością soZectwa są: 
Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finanso-
wych Skarbnik Gminy. 

3. Organy nadzoru mają prawo „ądania niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funk-
cjonowania jednostki pomocniczej. 

4. Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje 
sprawozdanie organów soZectwa z dziaZalności fi-
nansowo-rzeczowej. 
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§ 23 

1. UchwaZy zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem 
są niewa„ne. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwaZ zebra-
nia wiejskiego sprzecznych z prawem i orzeka  
o niewa„ności uchwaZ w caZości lub w części. 

3. UchwaZa zebrania wiejskiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności 
mo„e byo uchylona przez Wójta Gminy. 

4. Od decyzji Wójta Gminy, o której mowa w ust. 3, 
soZectwu przysZuguje prawo wniesienia odwoZania 
do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia decyzji. 

VI.  POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 24 

1. Organy soZectwa obowiązane są dbao o przestrze-
ganie zasad samorządności, demokracji, jawności  
i kolegialności. 

2. Organ wykonawczy soZectwa zobowiązany jest co 
najmniej raz w roku skZadao na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swojej dziaZalności. 

3. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwaZy Rada 
Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z wZa-
snej inicjatywy po konsultacji z SoZectwem. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwaZa Rady Gminy Podgórzyn  
nr nrr/51/91 z dnia 27 kwietnia 1991 r. w sprawie 
ustalenia statutów dla poszczególnych soZectw. 

§ 4 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY G.rNY 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 

 
 
 
 
 

1187 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie echwaoenia smameme sołecmwa Przesieza 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut soZectwa Przesieka w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA PRZESIEKA 

I. POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

1. SoZectwo Przesieza jest jednostką pomocniczą Gmi-
ny Podgórzyn i nie posiada osobowości prawnej. 

2. SoZectwo Przesieza obejmuje terytorium o pow.  
1719 ha. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby na staZe zamieszkujące na terenie 
soZectwa tworzą wspólnotę samorządową realizują-
cą swoje zbiorowe cele lokalne. 

2. StaZym mieszkańcom soZectwa przysZuguje czynne  
i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorzą-
du wiejskiego. 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA 

§ 3 

1. Do zakresu dziaZania soZectwa nale„ą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nieza-

strze„one ustawami oraz uchwaZami Rady Gminy 
na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań soZectwa nale„ą w szczególności: 
a) wszechstronne dziaZanie na rzecz rozwoju spo-

Zeczno-gospodarczego soZectwa, kojarzenia inte-
resów mieszkańców z interesami wspólnymi 
gminy i regionu, dbaZośo o zachowanie istnieją-
cych wartości przyrodniczych, kulturowych  
i krajobrazowych wsi, 

b) dziaZanie na rzecz rozwoju wsi, rozwijania infra-
struktury turystyczno-wypoczynkowej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

c) tworzenie warunków do peZnego udziaZu w „yciu 
publicznym soZectwa i gminy wszystkich miesz-
kańców wsi, 

d) reprezentowanie interesów soZectwa wobec or-
ganów gminy, organów administracji państwo-
wej i innych podmiotów „ycia publicznego, 

e) wspóZpraca z organami gminy, a w szczególno-
ści z wybranymi komisjami Rady Gminy oraz 
radnymi z terenu soZectwa, 

f) organizowanie wspólnych prac mieszkańców so-
Zectwa na rzecz jego rozwoju oraz wspóZpraca  
z sąsiednimi soZectwami, podejmowanie dziaZań 
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sZu„ących likwidacji sporów i konfliktów są-
siedzkich oraz przeciwdziaZanie negatywnym 
zjawiskom w „yciu spoZeczności. 

§ 4 

1. SoZectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu 
wszelkich rozstrzygnięo prawnych i administracyj-
nych dotyczących soZectwa, a w szczególności 
opiniuje: 
a) projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
b) lokalizację inwestycji komunikacyjnych, przemy-

sZowych i dziaZalności ucią„liwej dla otoczenia  
i środowiska naturalnego. 

2. Opinia soZecka powinna byo wzięta pod uwagę 
przez Radę Gminy. 

3. SoZectwo jest zobowiązane udzielio opinii i odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 
14 dni od daty doręczenia stosownego pisma soZ-
tysowi, chyba „e organy gminy i soZtys ustalą  
w drodze porozumienia inaczej. 

4. SoZectwo ma prawo występowania z wnioskami do 
Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których zaZa-
twianie wykracza poza mo„liwości mieszkańców 
soZectwa. 

§ 5 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięo SoZectwo na-
wiązuje wspóZpracę z sąsiednimi soZectwami zawiera-
jąc porozumienia określające zakres i sposób wykony-
wania wspólnych zadań. 

III. ORGANY SOŁECTWA 

§ 6 

1. Organami SoZectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie, 
2) SoZtys. 

ZE RANIE WIEJSKIE 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy na 
staZe zamieszkujący na terenie soZectwa uprawnieni 
do gZosowania (czZonkowie zebrania) i posiadający 
czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie jest wa„ne, bez względu na licz-
bę uczestników, gdy mieszkańcy SoZectwa zostali  
o nim zawiadomieni prawidZowo, zgodnie z wymo-
gami niniejszego Statutu. Wyjątkiem jest Zebranie 
wyborcze. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym dokonany ma byo 
wybór SoZtysa, czZonków Rady SoZeckiej, dla swej 
wa„ności wymaga obecności co najmniej 20% 
uprawnionych mieszkańców SoZectwa (Zebranie 
Wiejskie wyborcze). 

4. W przypadku braku quorum na zebraniu wiejskim, 
zwoZuje się zebranie w drugim terminie, które mo„e 
odbyo się po upZywie 15 minut od terminu zwoZania 
pierwszego zebrania i jest ono wa„ne bez względu 
na liczbę uczestników. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwaZy we wszyst-
kich sprawach nale„ących do kompetencji soZec-
twa. 

2. Do wyZącznej wZaściwości zebrania wiejskiego na-
le„y: 
a) wybór soZtysa i rady soZeckiej oraz odwoZanie 

tych organów lub poszczególnych ich czZon-
ków, 

b) uchwalenie planu finansowo-rzeczowego So-
Zectwa w zakresie wydatkowania przyznanych 
środków finansowych i wZasnych soZectwa 
oraz korzystania z mienia soZectwa, 

c) określenie zasad wydatkowania przyznanych 
środków bud„etowych i wZasnych soZectwa, 

d) decydowanie o podejmowaniu czynów spo-
Zecznych, 

e) opiniowanie projektu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących 
soZectwa, 

f) wnioskowanie wprowadzenia zmian do planów 
miejscowych, 

g) opiniowanie lokalizacji inwestycji usytuowa-
nych na terenie soZectwa, w tym zwZaszcza 
znacząco oddziaZywających na środowisko, 

h) inicjatywa uchwaZodawcza do Rady Gminy  
w sprawach dotyczących soZectwa. 

3. Zebranie wiejskie zwoZuje soZtys: 
– z wZasnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady SoZeckiej, 
– na pisemny wniosek co najmniej 10% miesz-

kańców SoZectwa uprawnionych do udziaZu  
w Zebraniu Wiejskim, 

– na wniosek Rady Gminy. 
4. Zebranie Wiejskie zwoZywane na wniosek miesz-

kańców i Rady Gminy winno się odbyo w terminie 
10 dni od zZo„enia wniosku, chyba „e wniosko-
dawca proponuje termin późniejszy. Organ gminy 
wnioskujący zwoZanie zebrania jest zobowiązany 
podao jego temat na 7 dni przez terminem zebra-
nia. 

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru soZtysa i ra-
dy soZeckiej oraz w sytuacji, gdy soZtys nie zwoZa 
zebrania na wniosek organów gminy – zwoZuje 
Wójt. Zebraniu takiemu przewodniczy osoba wy-
znaczona przez Wójta. 

6. Zebranie wiejskie zwoZuje się w miarę potrzeb, nie 
mniej jednak ni„ 2 razy w roku, poprzez rozplaka-
towanie ogZoszeń w miejscach zwyczajowo przy-
jętych z podaniem terminu, miejsca i tematu spo-
tkania, na co najmniej 7 dni przed terminem ze-
brania. 

7. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soZ-
tys, chyba „e zebranie wybierze innego przewod-
niczącego obrad. 

8. Obrady zebrania są protokoZowane. ProtokóZ z ze-
brania podpisują soZtys, przewodniczący zebrania 
(o ile nie jest nim soZtys) i protokolant. UchwaZy 
podpisuje soZtys. 

9. UchwaZy są podejmowane zwykZą większością 
gZosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

10. GZosowanie odbywa się w sposób jawny, z wy-
jątkiem wyborów do organów soZectwa, gdzie 
gZosowanie odbywa się w sposób tajny. Zebranie 
Wiejskie mo„e postanowio o przeprowadzeniu taj-
nego gZosowania w innej sprawie na wniosek 
ka„dego uczestnika Zebrania. 
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§ 9 

UchwaZy i wnioski Zebrania Wiejskiego SoZtys przeka-
zuje Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania. 

SOŁTYS I RADA SOŁECTWA 

§ 10 

1. Kandydatów na soZtysa i czZonków rady soZeckiej 
zgZaszają, z obowiązkiem uzasadnienia, osoby 
uprawnione do gZosowania bezpośrednio w trakcie 
obrad zebrania wiejskiego. Kandydat musi wyrazio 
zgodę. 

§ 11 

1. Wybory na SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej prze-
prowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna powoZa-
na spośród uprawnionych uczestników zebrania 
wiejskiego. 

2. IzZonkiem komisji nie mo„e byo osoba kandydująca 
na soZtysa lub czZonka rady soZeckiej. Do zadań ko-
misji nale„y: 
– przyjęcie zgZoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie gZosowania tajnego, 
– ustalenie i ogZoszenie wyników gZosowania, 
– sporządzenie protokoZu o wynikach wyborów. 

3. Wyboru soZtysa dokonuje się bezwzględną więk-
szością gZosów obecnych na zebraniu wiejskim wy-
borczym staZych mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

4. Je„eli „aden z kandydatów na soZtysa nie otrzymaZ 
bezwzględnej większości gZosów, przeprowadza się 
ponowne gZosowanie spośród 2 kandydatów, któ-
rzy w pierwszym gZosowaniu otrzymali największą 
liczbę wa„nie oddanych gZosów. 

5. Za wybranego uwa„a się kandydata, który w po-
nownym gZosowaniu otrzymaZ większą liczbę wa„-
nie oddanych gZosów. 

6. Wyboru czZonków Rady SoZeckiej dokonuje się zwy-
kZą większością gZosów obecnych na zebraniu wiej-
skim wyborczym mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

7. Karty do gZosowania opatrzone są pieczątka Urzędu 
Gminy. Niewa„ne są karty caZkowicie przedarte 
oraz niezgodne z regulaminem. 

§ 12 

Kadencja soZtysa i rady soZeckiej trwa 4 lata. Po za-
kończeniu kadencji soZtys i rada soZecka swoje obo-
wiązki peZnią do chwili wyboru nowych organów. 

§ 13 

1. Do zadań soZtysa nale„y zarządzanie codziennymi 
sprawami soZectwa, realizacja uchwaZ zebrania 
wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności 
określonych niniejszym statutem, a w szczególno-
ści: 
a) zwoZywanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wy-

borczego, 
b) wykonywanie zadań z zakresu administrowania 

soZectwem, 
c) utrzymywanie staZego kontaktu z organami gmi-

ny, 

d) przekazywanie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
uchwaZ i kopii protokoZu zebrania wiejskiego  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

e) opracowanie rocznego planu dziaZania soZectwa, 
f) zarządzanie mieniem soZectwa, 
g) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 

losowych i klęsk „ywioZowych, 
h) reprezentowanie soZectwa na zewnątrz, 
i) podejmowanie decyzji gospodarczych związane 

z zakupem sprzętu, materiaZów i prowadzeniem 
wykonawstwa. 

§ 14 

1. Rada SoZecka jest organem wspomagającym dzia-
Zalnośo SoZtysa i ma charakter opiniodawczy i do-
radczy. 

2. Rada SoZecka skZada się z 3–5 czZonków. oiczbę 
czZonków Rady SoZeckiej ustala uchwaZą Zebranie 
Wiejskie. 

3. Rada SoZecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego. 

§ 15 

1. OdwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej sta-
nowi wyZączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zebranie wiejskie w celu odwoZania SoZtysa bądź 
czZonków Rady SoZeckiej zwoZuje Wójt Gminy. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwoZa-
nie SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej winien byo 
skierowany do Wójta Gminy. 

4. O odwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej 
mogą występowao: 
a) mieszkańcy soZectwa, których wniosek uzyska 

poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do 
udziaZu w zebraniu wiejskim, 

b) Wójt Gminy. 

§ 16 

1. Wniosek o odwoZanie SoZtysa lub czZonków Rady 
SoZeckiej powinien zawierao uzasadnienie. 

2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski, 
o których mowa w ust. 1: 
1) stawiające SoZtysowi i czZonkom Rady SoZeckiej 

zarzuty: 
a) niewywiązywania się z obowiązków statuto-

wych, 
b) nierespektowania uchwaZ zebrania wiejskie-

go, 
2) wskazujące na dopuszczenia się przez SoZtysa 

lub czZonków Rady SoZeckiej czynów dyskwalifi-
kujących ich w opinii spoZecznej. 

3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

§ 17 

1. OdwoZanie SoZtysa lub Rady SoZeckiej nie mo„e 
nastąpio zaocznie, chyba „e zainteresowani nie 
stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedli-
wionych przyczyn. 

2. OdwoZanie następuje w trybie gZosowania tajnego  
i bezpośredniego. 

3. GZosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy § 11 statu-
tu. 
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4. UchwaZę zebrania wiejskiego w sprawie odwoZania 
SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej podaje się do 
publicznej wiadomości. 

§ 18 

1. SoZtys lub czZonek Rady SoZeckiej mo„e zZo„yo re-
zygnację z peZnionej funkcji w toku peZnionej ka-
dencji. 

2. Rezygnację z funkcji, o której mowa w ust. 1, ze-
branie wiejskie przyjmuje uchwaZą i podaje do pu-
blicznej wiadomości. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19 

1. SoZectwo korzysta z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radę Gminy odrębną uchwaZą. 

2. SoZectwo nie mo„e wykonywao, w stosunku do 
przekazanego mienia, zadań przekraczających zwy-
kZy zarząd. 

§ 20 

1. SoZectwo samodzielnie prowadzi wZasną gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowo-rzeczowego. 

2. Gospodarka finansowa SoZectwa jest jawna i jest 
prowadzona w ramach bud„etu Gminy. 

§ 21 

1. Dochodami SoZectwa są: 
1) dochody wZasne SoZectwa pochodzące z korzy-

stania z przekazanego mienia komunalnego i im-
prez, 

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę  

w uchwale bud„etowej mogą byo przeznaczone 
przez SoZectwo na realizację zadań SoZectwa okre-
ślonych w niniejszym Statucie oraz na obsZugę 
techniczno-kancelaryjną. 

3. Księgowośo dochodów i wydatków SoZectwa,  
w ramach bud„etu Gminy, prowadzi Urząd Gminy. 

4. Nadzór nad dziaZalnością finansową SoZectwa 
sprawuje Skarbnik Gminy. 

V. NADZUR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 22 

1. Nadzór nad dziaZalnością soZectwa sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad dziaZalnością soZectwa są: 
Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finanso-
wych Skarbnik Gminy. 

3. Organy nadzoru mają prawo „ądania niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funk-
cjonowania jednostki pomocniczej. 

4. Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje 
sprawozdanie organów soZectwa z dziaZalności fi-
nansowo-rzeczowej. 

§ 23 

1. UchwaZy zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem 
są niewa„ne. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwaZ zebra-
nia wiejskiego sprzecznych z prawem i orzeka  
o niewa„ności uchwaZ w caZości lub w części. 

3. UchwaZa zebrania wiejskiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności 
mo„e byo uchylona przez Wójta Gminy. 

4. Od decyzji Wójta Gminy, o której mowa w ust. 3, 
soZectwu przysZuguje prawo wniesienia odwoZania 
do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia decyzji. 

VI.  POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 24 

1. Organy soZectwa obowiązane są dbao o przestrze-
ganie zasad samorządności, demokracji, jawności  
i kolegialności. 

2. Organ wykonawczy soZectwa zobowiązany jest co 
najmniej raz w roku skZadao na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swojej dziaZalności. 

3. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwaZy Rada 
Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z wZa-
snej inicjatywy po konsultacji z SoZectwem. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwaZa Rady Gminy Podgórzyn  
nr nrr/51/91 z dnia 27 kwietnia 1991 r. w sprawie 
ustalenia statutów dla poszczególnych soZectw. 

§ 4 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY G.rNY 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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1188 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie echwaoenia smameme sołecmwa Sosnówza 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut soZectwa Sosnówka w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA SOSNUWKA 

I. POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

1. SoZectwo Sosnówza jest jednostką pomocniczą 
Gminy Podgórzyn i nie posiada osobowości praw-
nej. 

2. SoZectwo Sosnówza obejmuje terytorium o pow. 
1072 ha. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby na staZe zamieszkujące na terenie 
soZectwa tworzą wspólnotę samorządową realizują-
cą swoje zbiorowe cele lokalne. 

2. StaZym mieszkańcom soZectwa przysZuguje czynne  
i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorzą-
du wiejskiego. 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA 

§ 3 

1. Do zakresu dziaZania soZectwa nale„ą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nieza-
strze„one ustawami oraz uchwaZami Rady Gminy 
na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań soZectwa nale„ą w szczególności: 
a) wszechstronne dziaZanie na rzecz rozwoju spo-

Zeczno-gospodarczego soZectwa, kojarzenia inte-
resów mieszkańców z interesami wspólnymi 
gminy i regionu, dbaZośo o zachowanie istnieją-
cych wartości przyrodniczych, kulturowych  
i krajobrazowych wsi, 

b) dziaZanie na rzecz rozwoju wsi, rozwijania infra-
struktury turystyczno-wypoczynkowej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

c) tworzenie warunków do peZnego udziaZu w „yciu 
publicznym soZectwa i gminy wszystkich miesz-
kańców wsi, 

d) reprezentowanie interesów soZectwa wobec or-
ganów gminy, organów administracji państwo-
wej i innych podmiotów „ycia publicznego, 

e) wspóZpraca z organami gminy, a w szczególno-
ści z wybranymi komisjami Rady Gminy oraz 
radnymi z terenu soZectwa, 

f) organizowanie wspólnych prac mieszkańców so-
Zectwa na rzecz jego rozwoju oraz wspóZpraca  
z sąsiednimi soZectwami, podejmowanie dziaZań 
sZu„ących likwidacji sporów i konfliktów są-
siedzkich oraz przeciwdziaZanie negatywnym 
zjawiskom w „yciu spoZeczności. 

§ 4 

1. SoZectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu 
wszelkich rozstrzygnięo prawnych i administracyj-
nych dotyczących soZectwa, a w szczególności 
opiniuje: 
a) projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
b) lokalizację inwestycji komunikacyjnych, przemy-

sZowych i dziaZalności ucią„liwej dla otoczenia  
i środowiska naturalnego. 

2. Opinia soZecka powinna byo wzięta pod uwagę 
przez Radę Gminy. 

3. SoZectwo jest zobowiązane udzielio opinii i odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 
14 dni od daty doręczenia stosownego pisma soZ-
tysowi, chyba „e organy gminy i soZtys ustalą  
w drodze porozumienia inaczej. 

4. SoZectwo ma prawo występowania z wnioskami do 
Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których zaZa-
twianie wykracza poza mo„liwości mieszkańców 
soZectwa. 

§ 5 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięo SoZectwo na-
wiązuje wspóZpracę z sąsiednimi soZectwami zawiera-
jąc porozumienia określające zakres i sposób wykony-
wania wspólnych zadań. 

III. ORGANY SOŁECTWA 

§ 6 

1. Organami SoZectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie, 
2) SoZtys. 

ZE RANIE WIEJSKIE 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy na 
staZe zamieszkujący na terenie soZectwa uprawnieni 
do gZosowania (czZonkowie zebrania) i posiadający 
czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie jest wa„ne, bez względu na licz-
bę uczestników, gdy mieszkańcy SoZectwa zostali  
o nim zawiadomieni prawidZowo, zgodnie z wymo-
gami niniejszego Statutu. Wyjątkiem jest Zebranie 
wyborcze. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym dokonany ma byo 
wybór SoZtysa, czZonków Rady SoZeckiej, dla swej 
wa„ności wymaga obecności co najmniej 20% 
uprawnionych mieszkańców SoZectwa (Zebranie 
Wiejskie wyborcze). 

4. W przypadku braku quorum na zebraniu wiejskim, 
zwoZuje się zebranie w drugim terminie, które mo„e 
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odbyo się po upZywie 15 minut od terminu zwoZania 
pierwszego zebrania i jest ono wa„ne bez względu 
na liczbę uczestników. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwaZy we wszyst-
kich sprawach nale„ących do kompetencji soZec-
twa. 

2. Do wyZącznej wZaściwości zebrania wiejskiego na-
le„y: 
a) wybór soZtysa i rady soZeckiej oraz odwoZanie 

tych organów lub poszczególnych ich czZon-
ków, 

b) uchwalenie planu finansowo-rzeczowego So-
Zectwa w zakresie wydatkowania przyznanych 
środków finansowych i wZasnych soZectwa 
oraz korzystania z mienia soZectwa, 

c) określenie zasad wydatkowania przyznanych 
środków bud„etowych i wZasnych soZectwa, 

d) decydowanie o podejmowaniu czynów spo-
Zecznych, 

e) opiniowanie projektu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących 
soZectwa, 

f) wnioskowanie wprowadzenia zmian do planów 
miejscowych, 

g) opiniowanie lokalizacji inwestycji usytuowa-
nych na terenie soZectwa, w tym zwZaszcza 
znacząco oddziaZywających na środowisko , 

h) inicjatywa uchwaZodawcza do Rady Gminy  
w sprawach dotyczących soZectwa. 

3. Zebranie wiejskie zwoZuje soZtys: 
– z wZasnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady SoZeckiej, 
– na pisemny wniosek co najmniej 10% miesz-

kańców SoZectwa uprawnionych do udziaZu  
w Zebraniu Wiejskim, 

– na wniosek Rady Gminy. 
4. Zebranie Wiejskie zwoZywane na wniosek miesz-

kańców i Rady Gminy winno się odbyo w terminie 
10 dni od zZo„enia wniosku, chyba „e wniosko-
dawca proponuje termin późniejszy. Organ gminy 
wnioskujący zwoZanie zebrania jest zobowiązany 
podao jego temat na 7 dni przez terminem zebra-
nia. 

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru soZtysa i ra-
dy soZeckiej oraz w sytuacji, gdy soZtys nie zwoZa 
zebrania na wniosek organów gminy – zwoZuje 
Wójt. Zebraniu takiemu przewodniczy osoba wy-
znaczona przez Wójta. 

6. Zebranie wiejskie zwoZuje się w miarę potrzeb, nie 
mniej jednak ni„ 2 razy w roku, poprzez rozplaka-
towanie ogZoszeń w miejscach zwyczajowo przy-
jętych z podaniem terminu, miejsca i tematu spo-
tkania, na co najmniej 7 dni przed terminem ze-
brania. 

7. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soZ-
tys, chyba „e zebranie wybierze innego przewod-
niczącego obrad. 

8. Obrady zebrania są protokoZowane. ProtokóZ z ze-
brania podpisują soZtys, przewodniczący zebrania 
(o ile nie jest nim soZtys) i protokolant. UchwaZy 
podpisuje soZtys. 

9. UchwaZy są podejmowane zwykZą większością 
gZosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

10. GZosowanie odbywa się w sposób jawny, z wy-
jątkiem wyborów do organów soZectwa, gdzie 
gZosowanie odbywa się w sposób tajny. Zebranie 
Wiejskie mo„e postanowio o przeprowadzeniu taj-
nego gZosowania w innej sprawie na wniosek 
ka„dego uczestnika Zebrania. 

§ 9 

UchwaZy i wnioski Zebrania Wiejskiego SoZtys przeka-
zuje Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania. 

SOŁTYS I RADA SOŁECTWA 

§ 10 

1. Kandydatów na soZtysa i czZonków rady soZeckiej 
zgZaszają, z obowiązkiem uzasadnienia, osoby 
uprawnione do gZosowania bezpośrednio w trakcie 
obrad zebrania wiejskiego. Kandydat musi wyrazio 
zgodę. 

§ 11 

1. Wybory na SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej prze-
prowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna powoZa-
na spośród uprawnionych uczestników zebrania 
wiejskiego. 

2. IzZonkiem komisji nie mo„e byo osoba kandydująca 
na soZtysa lub czZonka rady soZeckiej. Do zadań ko-
misji nale„y: 
– przyjęcie zgZoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie gZosowania tajnego, 
– ustalenie i ogZoszenie wyników gZosowania, 
– sporządzenie protokoZu o wynikach wyborów. 

3. Wyboru soZtysa dokonuje się bezwzględną więk-
szością gZosów obecnych na zebraniu wiejskim wy-
borczym staZych mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

4. Je„eli „aden z kandydatów na soZtysa nie otrzymaZ 
bezwzględnej większości gZosów, przeprowadza się 
ponowne gZosowanie spośród 2 kandydatów, któ-
rzy w pierwszym gZosowaniu otrzymali największą 
liczbę wa„nie oddanych gZosów. 

5. Za wybranego uwa„a się kandydata, który w po-
nownym gZosowaniu otrzymaZ większą liczbę wa„-
nie oddanych gZosów. 

6. Wyboru czZonków Rady SoZeckiej dokonuje się zwy-
kZą większością gZosów obecnych na zebraniu wiej-
skim wyborczym mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

7. Karty do gZosowania opatrzone są pieczątka Urzędu 
Gminy. Niewa„ne są karty caZkowicie przedarte 
oraz niezgodne z regulaminem. 

§ 12 

Kadencja soZtysa i rady soZeckiej trwa 4 lata. Po za-
kończeniu kadencji soZtys i rada soZecka swoje obo-
wiązki peZnią do chwili wyboru nowych organów. 

§ 13 

1. Do zadań soZtysa nale„y zarządzanie codziennymi 
sprawami soZectwa, realizacja uchwaZ zebrania 
wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności 
określonych niniejszym statutem, a w szczególno-
ści: 
a) zwoZywanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wy-

borczego, 
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b) wykonywanie zadań z zakresu administrowania 
soZectwem, 

c) utrzymywanie staZego kontaktu z organami gmi-
ny, 

d) przekazywanie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
uchwaZ i kopii protokoZu zebrania wiejskiego  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

e) opracowanie rocznego planu dziaZania soZectwa, 
f) zarządzanie mieniem soZectwa, 
g) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 

losowych i klęsk „ywioZowych, 
h) reprezentowanie soZectwa na zewnątrz, 
i) podejmowanie decyzji gospodarczych związane 

z zakupem sprzętu, materiaZów i prowadzeniem 
wykonawstwa. 

§ 14 

1. Rada SoZecka jest organem wspomagającym dzia-
Zalnośo SoZtysa i ma charakter opiniodawczy i do-
radczy. 

2. Rada SoZecka skZada się z 3–5 czZonków. oiczbę 
czZonków Rady SoZeckiej ustala uchwaZą Zebranie 
Wiejskie. 

3. Rada SoZecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego. 

§ 15 

1. OdwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej sta-
nowi wyZączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zebranie wiejskie w celu odwoZania SoZtysa bądź 
czZonków Rady SoZeckiej zwoZuje Wójt Gminy. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwoZa-
nie SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej winien byo 
skierowany do Wójta Gminy. 

4. O odwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej 
mogą występowao: 
a) mieszkańcy soZectwa, których wniosek uzyska 

poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do 
udziaZu w zebraniu wiejskim, 

b) Wójt Gminy. 

§ 16 

1. Wniosek o odwoZanie SoZtysa lub czZonków Rady 
SoZeckiej powinien zawierao uzasadnienie. 

2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski, 
o których mowa w ust. 1: 
1) stawiające SoZtysowi i czZonkom Rady SoZeckiej 

zarzuty: 
a) niewywiązywania się z obowiązków statuto-

wych, 
b) nierespektowania uchwaZ zebrania wiejskie-

go, 
2) wskazujące na dopuszczenia się przez SoZtysa 

lub czZonków Rady SoZeckiej czynów dyskwalifi-
kujących ich w opinii spoZecznej. 

3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

§ 17 

1. OdwoZanie SoZtysa lub Rady SoZeckiej nie mo„e 
nastąpio zaocznie, chyba „e zainteresowani nie 
stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedli-
wionych przyczyn. 

2. OdwoZanie następuje w trybie gZosowania tajnego  
i bezpośredniego. 

3. GZosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy § 11 statu-
tu. 

4. UchwaZę zebrania wiejskiego w sprawie odwoZania 
SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej podaje się do 
publicznej wiadomości. 

§ 18 

1. SoZtys lub czZonek Rady SoZeckiej mo„e zZo„yo re-
zygnację z peZnionej funkcji w toku peZnionej ka-
dencji. 

2. Rezygnację z funkcji, o której mowa w ust. 1, ze-
branie wiejskie przyjmuje uchwaZą i podaje do pu-
blicznej wiadomości. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19 

1. SoZectwo korzysta z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radę Gminy odrębną uchwaZą. 

2. SoZectwo nie mo„e wykonywao, w stosunku do 
przekazanego mienia, zadań przekraczających zwy-
kZy zarząd. 

§ 20 

1. SoZectwo samodzielnie prowadzi wZasną gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowo-rzeczowego. 

2. Gospodarka finansowa SoZectwa jest jawna i jest 
prowadzona w ramach bud„etu Gminy. 

§ 21 

1. Dochodami SoZectwa są: 
1) dochody wZasne SoZectwa pochodzące z korzy-

stania z przekazanego mienia komunalnego i im-
prez, 

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę  

w uchwale bud„etowej mogą byo przeznaczone 
przez SoZectwo na realizację zadań SoZectwa okre-
ślonych w niniejszym Statucie oraz na obsZugę 
techniczno-kancelaryjną. 

3. Księgowośo dochodów i wydatków SoZectwa,  
w ramach bud„etu Gminy, prowadzi Urząd Gminy. 

4. Nadzór nad dziaZalnością finansową SoZectwa 
sprawuje Skarbnik Gminy. 

V. NADZUR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 22 

1. Nadzór nad dziaZalnością soZectwa sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad dziaZalnością soZectwa są: 
Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finanso-
wych Skarbnik Gminy. 

3. Organy nadzoru mają prawo „ądania niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funk-
cjonowania jednostki pomocniczej. 

4. Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje 
sprawozdanie organów soZectwa z dziaZalności fi-
nansowo-rzeczowej. 
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§ 23 

1. UchwaZy zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem 
są niewa„ne. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwaZ zebra-
nia wiejskiego sprzecznych z prawem i orzeka  
o niewa„ności uchwaZ w caZości lub w części. 

3. UchwaZa zebrania wiejskiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności 
mo„e byo uchylona przez Wójta Gminy. 

4. Od decyzji Wójta Gminy, o której mowa w ust. 3, 
soZectwu przysZuguje prawo wniesienia odwoZania 
do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia decyzji. 

VI.  POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 24 

1. Organy soZectwa obowiązane są dbao o przestrze-
ganie zasad samorządności, demokracji, jawności  
i kolegialności. 

2. Organ wykonawczy soZectwa zobowiązany jest co 
najmniej raz w roku skZadao na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swojej dziaZalności. 

3. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwaZy Rada 
Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z wZa-
snej inicjatywy po konsultacji z SoZectwem. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwaZa Rady Gminy Podgórzyn  
nr nrr/51/91 z dnia 27 kwietnia 1991 r. w sprawie 
ustalenia statutów dla poszczególnych soZectw. 

§ 4 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY G.rNY 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 

 
 
 
 

1189 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie echwaoenia smameme sołecmwa Smaniszów 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut soZectwa Staniszów w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA STANISZUW 

I. POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

1. SoZectwo Smaniszów jest jednostką pomocniczą 
Gminy Podgórzyn i nie posiada osobowości praw-
nej. 

2. SoZectwo Smaniszów obejmuje terytorium o pow.  
983 ha. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby na staZe zamieszkujące na terenie 
soZectwa tworzą wspólnotę samorządową realizują-
cą swoje zbiorowe cele lokalne. 

2. StaZym mieszkańcom soZectwa przysZuguje czynne  
i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorzą-
du wiejskiego. 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA 

§ 3 

1. Do zakresu dziaZania soZectwa nale„ą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nieza-

strze„one ustawami oraz uchwaZami Rady Gminy 
na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań soZectwa nale„ą w szczególności: 

a) wszechstronne dziaZanie na rzecz rozwoju spo-
Zeczno-gospodarczego soZectwa, kojarzenia inte-
resów mieszkańców z interesami wspólnymi 
gminy i regionu, dbaZośo o zachowanie istnieją-
cych wartości przyrodniczych, kulturowych  
i krajobrazowych wsi, 

b) dziaZanie na rzecz rozwoju wsi, rozwijania infra-
struktury turystyczno-wypoczynkowej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

c) tworzenie warunków do peZnego udziaZu w „yciu 
publicznym soZectwa i gminy wszystkich miesz-
kańców wsi, 

d) reprezentowanie interesów soZectwa wobec or-
ganów gminy, organów administracji państwo-
wej i innych podmiotów „ycia publicznego, 

e) wspóZpraca z organami gminy, a w szczególno-
ści z wybranymi komisjami Rady Gminy oraz 
radnymi z terenu soZectwa, 

f) organizowanie wspólnych prac mieszkańców so-
Zectwa na rzecz jego rozwoju oraz wspóZpraca  
z sąsiednimi soZectwami, podejmowanie dziaZań 
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sZu„ących likwidacji sporów i konfliktów są-
siedzkich oraz przeciwdziaZanie negatywnym 
zjawiskom w „yciu spoZeczności. 

§ 4 

1. SoZectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu 
wszelkich rozstrzygnięo prawnych i administracyj-
nych dotyczących soZectwa, a w szczególności 
opiniuje: 
a) projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
b) lokalizację inwestycji komunikacyjnych, przemy-

sZowych i dziaZalności ucią„liwej dla otoczenia  
i środowiska naturalnego. 

2. Opinia soZecka powinna byo wzięta pod uwagę 
przez Radę Gminy. 

3. SoZectwo jest zobowiązane udzielio opinii i odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 
14 dni od daty doręczenia stosownego pisma soZ-
tysowi, chyba „e organy gminy i soZtys ustalą  
w drodze porozumienia inaczej. 

4. SoZectwo ma prawo występowania z wnioskami do 
Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których zaZa-
twianie wykracza poza mo„liwości mieszkańców 
soZectwa. 

§ 5 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięo SoZectwo na-
wiązuje wspóZpracę z sąsiednimi soZectwami zawiera-
jąc porozumienia określające zakres i sposób wykony-
wania wspólnych zadań. 

III. ORGANY SOŁECTWA 

§ 6 

1. Organami SoZectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie, 
2) SoZtys. 

ZE RANIE WIEJSKIE 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy na 
staZe zamieszkujący na terenie soZectwa uprawnieni 
do gZosowania (czZonkowie zebrania) i posiadający 
czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie jest wa„ne, bez względu na licz-
bę uczestników, gdy mieszkańcy SoZectwa zostali  
o nim zawiadomieni prawidZowo, zgodnie z wymo-
gami niniejszego Statutu. Wyjątkiem jest Zebranie 
wyborcze. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym dokonany ma byo 
wybór SoZtysa, czZonków Rady SoZeckiej, dla swej 
wa„ności wymaga obecności co najmniej 20% 
uprawnionych mieszkańców SoZectwa (Zebranie 
Wiejskie wyborcze). 

4. W przypadku braku quorum na zebraniu wiejskim, 
zwoZuje się zebranie w drugim terminie, które mo„e 
odbyo się po upZywie 15 minut od terminu zwoZania 
pierwszego zebrania i jest ono wa„ne bez względu 
na liczbę uczestników. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwaZy we wszyst-
kich sprawach nale„ących do kompetencji soZec-
twa. 

2. Do wyZącznej wZaściwości zebrania wiejskiego na-
le„y: 
a) wybór soZtysa i rady soZeckiej oraz odwoZanie 

tych organów lub poszczególnych ich czZon-
ków, 

b) uchwalenie planu finansowo-rzeczowego So-
Zectwa w zakresie wydatkowania przyznanych 
środków finansowych i wZasnych soZectwa 
oraz korzystania z mienia soZectwa, 

c) określenie zasad wydatkowania przyznanych 
środków bud„etowych i wZasnych soZectwa, 

d) decydowanie o podejmowaniu czynów spo-
Zecznych, 

e) opiniowanie projektu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących 
soZectwa, 

f) wnioskowanie wprowadzenia zmian do planów 
miejscowych, 

g) opiniowanie lokalizacji inwestycji usytuowa-
nych na terenie soZectwa, w tym zwZaszcza 
znacząco oddziaZywających na środowisko, 

h) inicjatywa uchwaZodawcza do Rady Gminy  
w sprawach dotyczących soZectwa. 

3. Zebranie wiejskie zwoZuje soZtys: 
– z wZasnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady SoZeckiej, 
– na pisemny wniosek co najmniej 10% miesz-

kańców SoZectwa uprawnionych do udziaZu  
w Zebraniu Wiejskim, 

– na wniosek Rady Gminy. 
4. Zebranie Wiejskie zwoZywane na wniosek miesz-

kańców i Rady Gminy winno się odbyo w terminie 
10 dni od zZo„enia wniosku, chyba „e wniosko-
dawca proponuje termin późniejszy. Organ gminy 
wnioskujący zwoZanie zebrania jest zobowiązany 
podao jego temat na 7 dni przez terminem zebra-
nia. 

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru soZtysa i ra-
dy soZeckiej oraz w sytuacji, gdy soZtys nie zwoZa 
zebrania na wniosek organów gminy – zwoZuje 
Wójt. Zebraniu takiemu przewodniczy osoba wy-
znaczona przez Wójta. 

6. Zebranie wiejskie zwoZuje się w miarę potrzeb, nie 
mniej jednak ni„ 2 razy w roku, poprzez rozplaka-
towanie ogZoszeń w miejscach zwyczajowo przy-
jętych z podaniem terminu, miejsca i tematu spo-
tkania, na co najmniej 7 dni przed terminem ze-
brania. 

7. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soZ-
tys, chyba „e zebranie wybierze innego przewod-
niczącego obrad. 

8. Obrady zebrania są protokoZowane. ProtokóZ z ze-
brania podpisują soZtys, przewodniczący zebrania 
(o ile nie jest nim soZtys) i protokolant. UchwaZy 
podpisuje soZtys. 

9. UchwaZy są podejmowane zwykZą większością 
gZosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

10. GZosowanie odbywa się w sposób jawny, z wy-
jątkiem wyborów do organów soZectwa, gdzie 
gZosowanie odbywa się w sposób tajny. Zebranie 
Wiejskie mo„e postanowio o przeprowadzeniu taj-
nego gZosowania w innej sprawie na wniosek 
ka„dego uczestnika Zebrania. 
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§ 9 

UchwaZy i wnioski Zebrania Wiejskiego SoZtys przeka-
zuje Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania. 

SOŁTYS I RADA SOŁECTWA 

§ 10 

1. Kandydatów na soZtysa i czZonków rady soZeckiej 
zgZaszają, z obowiązkiem uzasadnienia, osoby 
uprawnione do gZosowania bezpośrednio w trakcie 
obrad zebrania wiejskiego. Kandydat musi wyrazio 
zgodę. 

§ 11 

1. Wybory na SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej prze-
prowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna powoZa-
na spośród uprawnionych uczestników zebrania 
wiejskiego. 

2. IzZonkiem komisji nie mo„e byo osoba kandydująca 
na soZtysa lub czZonka rady soZeckiej. Do zadań ko-
misji nale„y: 
– przyjęcie zgZoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie gZosowania tajnego, 
– ustalenie i ogZoszenie wyników gZosowania, 
– sporządzenie protokoZu o wynikach wyborów. 

3. Wyboru soZtysa dokonuje się bezwzględną więk-
szością gZosów obecnych na zebraniu wiejskim wy-
borczym staZych mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

4. Je„eli „aden z kandydatów na soZtysa nie otrzymaZ 
bezwzględnej większości gZosów, przeprowadza się 
ponowne gZosowanie spośród 2 kandydatów, któ-
rzy w pierwszym gZosowaniu otrzymali największą 
liczbę wa„nie oddanych gZosów. 

5. Za wybranego uwa„a się kandydata, który w po-
nownym gZosowaniu otrzymaZ większą liczbę wa„-
nie oddanych gZosów. 

6. Wyboru czZonków Rady SoZeckiej dokonuje się zwy-
kZą większością gZosów obecnych na zebraniu wiej-
skim wyborczym mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

7. Karty do gZosowania opatrzone są pieczątka Urzędu 
Gminy. Niewa„ne są karty caZkowicie przedarte 
oraz niezgodne z regulaminem. 

§ 12 

Kadencja soZtysa i rady soZeckiej trwa 4 lata. Po za-
kończeniu kadencji soZtys i rada soZecka swoje obo-
wiązki peZnią do chwili wyboru nowych organów. 

§ 13 

1. Do zadań soZtysa nale„y zarządzanie codziennymi 
sprawami soZectwa, realizacja uchwaZ zebrania 
wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności 
określonych niniejszym statutem, a w szczególno-
ści: 
a) zwoZywanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wy-

borczego, 
b) wykonywanie zadań z zakresu administrowania 

soZectwem, 
c) utrzymywanie staZego kontaktu z organami gmi-

ny, 

d) przekazywanie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
uchwaZ i kopii protokoZu zebrania wiejskiego  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

e) opracowanie rocznego planu dziaZania soZectwa, 
f) zarządzanie mieniem soZectwa, 
g) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 

losowych i klęsk „ywioZowych, 
h) reprezentowanie soZectwa na zewnątrz, 
i) podejmowanie decyzji gospodarczych związane 

z zakupem sprzętu, materiaZów i prowadzeniem 
wykonawstwa. 

§ 14 

1. Rada SoZecka jest organem wspomagającym dzia-
Zalnośo SoZtysa i ma charakter opiniodawczy i do-
radczy. 

2. Rada SoZecka skZada się z 3–5 czZonków. oiczbę 
czZonków Rady SoZeckiej ustala uchwaZą Zebranie 
Wiejskie. 

3. Rada SoZecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego. 

§ 15 

1. OdwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej sta-
nowi wyZączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zebranie wiejskie w celu odwoZania SoZtysa bądź 
czZonków Rady SoZeckiej zwoZuje Wójt Gminy. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwoZa-
nie SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej winien byo 
skierowany do Wójta Gminy. 

4. O odwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej 
mogą występowao: 
a) mieszkańcy soZectwa, których wniosek uzyska 

poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do 
udziaZu w zebraniu wiejskim, 

b) Wójt Gminy. 

§ 16 

1. Wniosek o odwoZanie SoZtysa lub czZonków Rady 
SoZeckiej powinien zawierao uzasadnienie. 

2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski, 
o których mowa w ust. 1: 
1) stawiające SoZtysowi i czZonkom Rady SoZeckiej 

zarzuty: 
a) niewywiązywania się z obowiązków statuto-

wych, 
b) nierespektowania uchwaZ zebrania wiejskie-

go, 
2) wskazujące na dopuszczenia się przez SoZtysa 

lub czZonków Rady SoZeckiej czynów dyskwalifi-
kujących ich w opinii spoZecznej. 

3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

§ 17 

1. OdwoZanie SoZtysa lub Rady SoZeckiej nie mo„e 
nastąpio zaocznie, chyba „e zainteresowani nie 
stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedli-
wionych przyczyn. 

2. OdwoZanie następuje w trybie gZosowania tajnego  
i bezpośredniego. 

3. GZosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy § 11 statu-
tu. 
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4. UchwaZę zebrania wiejskiego w sprawie odwoZania 
SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej podaje się do 
publicznej wiadomości. 

§ 18 

1. SoZtys lub czZonek Rady SoZeckiej mo„e zZo„yo re-
zygnację z peZnionej funkcji w toku peZnionej ka-
dencji. 

2. Rezygnację z funkcji, o której mowa w ust. 1, ze-
branie wiejskie przyjmuje uchwaZą i podaje do pu-
blicznej wiadomości. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19 

1. SoZectwo korzysta z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radę Gminy odrębną uchwaZą. 

2. SoZectwo nie mo„e wykonywao, w stosunku do 
przekazanego mienia, zadań przekraczających zwy-
kZy zarząd. 

§ 20 

1. SoZectwo samodzielnie prowadzi wZasną gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowo-rzeczowego. 

2. Gospodarka finansowa SoZectwa jest jawna i jest 
prowadzona w ramach bud„etu Gminy. 

§ 21 

1. Dochodami SoZectwa są: 
1) dochody wZasne SoZectwa pochodzące z korzy-

stania z przekazanego mienia komunalnego i im-
prez, 

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę  

w uchwale bud„etowej mogą byo przeznaczone 
przez SoZectwo na realizację zadań SoZectwa okre-
ślonych w niniejszym Statucie oraz na obsZugę 
techniczno-kancelaryjną. 

3. Księgowośo dochodów i wydatków SoZectwa,  
w ramach bud„etu Gminy, prowadzi Urząd Gminy. 

4. Nadzór nad dziaZalnością finansową SoZectwa 
sprawuje Skarbnik Gminy. 

V. NADZUR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 22 

1. Nadzór nad dziaZalnością soZectwa sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad dziaZalnością soZectwa są: 
Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finanso-
wych Skarbnik Gminy. 

3. Organy nadzoru mają prawo „ądania niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funk-
cjonowania jednostki pomocniczej. 

4. Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje 
sprawozdanie organów soZectwa z dziaZalności fi-
nansowo-rzeczowej. 

§ 23 

1. UchwaZy zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem 
są niewa„ne. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwaZ zebra-
nia wiejskiego sprzecznych z prawem i orzeka  
o niewa„ności uchwaZ w caZości lub w części. 

3. UchwaZa zebrania wiejskiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności 
mo„e byo uchylona przez Wójta Gminy. 

4. Od decyzji Wójta Gminy, o której mowa w ust. 3, 
soZectwu przysZuguje prawo wniesienia odwoZania 
do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia decyzji. 

VI.  POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 24 

1. Organy soZectwa obowiązane są dbao o przestrze-
ganie zasad samorządności, demokracji, jawności  
i kolegialności. 

2. Organ wykonawczy soZectwa zobowiązany jest co 
najmniej raz w roku skZadao na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swojej dziaZalności. 

3. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwaZy Rada 
Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z wZa-
snej inicjatywy po konsultacji z SoZectwem. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwaZa Rady Gminy Podgórzyn  
nr nrr/51/91 z dnia 27 kwietnia 1991 r. w sprawie 
ustalenia statutów dla poszczególnych soZectw. 

§ 4 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY G.rNY 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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1190 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie echwaoenia smameme sołecmwa Ścieąny 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut soZectwa Ściegny w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA ŚCIEGNY 

I. POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

1. SoZectwo Ścieąny jest jednostką pomocniczą  
Gminy Podgórzyn i nie posiada osobowości praw-
nej. 

2. SoZectwo Ścieąny obejmuje terytorium o pow.  
485 ha. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby na staZe zamieszkujące na terenie 
soZectwa tworzą wspólnotę samorządową realizują-
cą swoje zbiorowe cele lokalne. 

2. StaZym mieszkańcom soZectwa przysZuguje czynne  
i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorzą-
du wiejskiego. 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA 

§ 3 

1. Do zakresu dziaZania soZectwa nale„ą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nieza-
strze„one ustawami oraz uchwaZami Rady Gminy 
na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań soZectwa nale„ą w szczególności: 
a) wszechstronne dziaZanie na rzecz rozwoju spo-

Zeczno-gospodarczego soZectwa, kojarzenia inte-
resów mieszkańców z interesami wspólnymi 
gminy i regionu, dbaZośo o zachowanie istnieją-
cych wartości przyrodniczych, kulturowych  
i krajobrazowych wsi, 

b) dziaZanie na rzecz rozwoju wsi, rozwijania infra-
struktury turystyczno-wypoczynkowej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

c) tworzenie warunków do peZnego udziaZu w „yciu 
publicznym soZectwa i gminy wszystkich miesz-
kańców wsi, 

d) reprezentowanie interesów soZectwa wobec or-
ganów gminy, organów administracji państwo-
wej i innych podmiotów „ycia publicznego, 

e) wspóZpraca z organami gminy, a w szczególno-
ści z wybranymi komisjami Rady Gminy oraz 
radnymi z terenu soZectwa, 

f) organizowanie wspólnych prac mieszkańców so-
Zectwa na rzecz jego rozwoju oraz wspóZpraca  
z sąsiednimi soZectwami, podejmowanie dziaZań 
sZu„ących likwidacji sporów i konfliktów są-
siedzkich oraz przeciwdziaZanie negatywnym 
zjawiskom w „yciu spoZeczności. 

§ 4 

1. SoZectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu 
wszelkich rozstrzygnięo prawnych i administracyj-
nych dotyczących soZectwa, a w szczególności 
opiniuje: 
a) projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
b) lokalizację inwestycji komunikacyjnych, przemy-

sZowych i dziaZalności ucią„liwej dla otoczenia  
i środowiska naturalnego. 

2. Opinia soZecka powinna byo wzięta pod uwagę 
przez Radę Gminy. 

3. SoZectwo jest zobowiązane udzielio opinii i odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 
14 dni od daty doręczenia stosownego pisma soZ-
tysowi, chyba „e organy gminy i soZtys ustalą  
w drodze porozumienia inaczej. 

4. SoZectwo ma prawo występowania z wnioskami do 
Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których zaZa-
twianie wykracza poza mo„liwości mieszkańców 
soZectwa. 

§ 5 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięo SoZectwo na-
wiązuje wspóZpracę z sąsiednimi soZectwami zawiera-
jąc porozumienia określające zakres i sposób wykony-
wania wspólnych zadań. 

III. ORGANY SOŁECTWA 

§ 6 

1. Organami SoZectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie, 
2) SoZtys. 

ZE RANIE WIEJSKIE 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy na 
staZe zamieszkujący na terenie soZectwa uprawnieni 
do gZosowania (czZonkowie zebrania) i posiadający 
czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie jest wa„ne, bez względu na licz-
bę uczestników, gdy mieszkańcy SoZectwa zostali  
o nim zawiadomieni prawidZowo, zgodnie z wymo-
gami niniejszego Statutu. Wyjątkiem jest Zebranie 
wyborcze. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym dokonany ma byo 
wybór SoZtysa, czZonków Rady SoZeckiej, dla swej 
wa„ności wymaga obecności co najmniej 20% 
uprawnionych mieszkańców SoZectwa (Zebranie 
Wiejskie wyborcze). 

4. W przypadku braku quorum na zebraniu wiejskim, 
zwoZuje się zebranie w drugim terminie, które mo„e 
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odbyo się po upZywie 15 minut od terminu zwoZania 
pierwszego zebrania i jest ono wa„ne bez względu 
na liczbę uczestników. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwaZy we wszyst-
kich sprawach nale„ących do kompetencji soZec-
twa. 

2. Do wyZącznej wZaściwości zebrania wiejskiego na-
le„y: 
a) wybór soZtysa i rady soZeckiej oraz odwoZanie 

tych organów lub poszczególnych ich czZon-
ków, 

b) uchwalenie planu finansowo-rzeczowego So-
Zectwa w zakresie wydatkowania przyznanych 
środków finansowych i wZasnych soZectwa 
oraz korzystania z mienia soZectwa, 

c) określenie zasad wydatkowania przyznanych 
środków bud„etowych i wZasnych soZectwa, 

d) decydowanie o podejmowaniu czynów spo-
Zecznych, 

e) opiniowanie projektu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących 
soZectwa, 

f) wnioskowanie wprowadzenia zmian do planów 
miejscowych, 

g) opiniowanie lokalizacji inwestycji usytuowa-
nych na terenie soZectwa, w tym zwZaszcza 
znacząco oddziaZywających na środowisko , 

h) inicjatywa uchwaZodawcza do Rady Gminy  
w sprawach dotyczących soZectwa. 

3. Zebranie wiejskie zwoZuje soZtys: 
– z wZasnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady SoZeckiej, 
– na pisemny wniosek co najmniej 10% miesz-

kańców SoZectwa uprawnionych do udziaZu  
w Zebraniu Wiejskim, 

– na wniosek Rady Gminy. 
4. Zebranie Wiejskie zwoZywane na wniosek miesz-

kańców i Rady Gminy winno się odbyo w terminie 
10 dni od zZo„enia wniosku, chyba „e wniosko-
dawca proponuje termin późniejszy. Organ gminy 
wnioskujący zwoZanie zebrania jest zobowiązany 
podao jego temat na 7 dni przez terminem zebra-
nia. 

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru soZtysa i ra-
dy soZeckiej oraz w sytuacji, gdy soZtys nie zwoZa 
zebrania na wniosek organów gminy – zwoZuje 
Wójt. Zebraniu takiemu przewodniczy osoba wy-
znaczona przez Wójta. 

6. Zebranie wiejskie zwoZuje się w miarę potrzeb, nie 
mniej jednak ni„ 2 razy w roku, poprzez rozplaka-
towanie ogZoszeń w miejscach zwyczajowo przy-
jętych z podaniem terminu, miejsca i tematu spo-
tkania, na co najmniej 7 dni przed terminem ze-
brania. 

7. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soZ-
tys, chyba „e zebranie wybierze innego przewod-
niczącego obrad. 

8. Obrady zebrania są protokoZowane. ProtokóZ z ze-
brania podpisują soZtys, przewodniczący zebrania 
(o ile nie jest nim soZtys) i protokolant. UchwaZy 
podpisuje soZtys. 

9. UchwaZy są podejmowane zwykZą większością 
gZosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

10. GZosowanie odbywa się w sposób jawny, z wy-
jątkiem wyborów do organów soZectwa, gdzie 
gZosowanie odbywa się w sposób tajny. Zebranie 
Wiejskie mo„e postanowio o przeprowadzeniu taj-
nego gZosowania w innej sprawie na wniosek 
ka„dego uczestnika Zebrania. 

§ 9 

UchwaZy i wnioski Zebrania Wiejskiego SoZtys przeka-
zuje Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania. 

SOŁTYS I RADA SOŁECTWA 

§ 10 

1. Kandydatów na soZtysa i czZonków rady soZeckiej 
zgZaszają, z obowiązkiem uzasadnienia, osoby 
uprawnione do gZosowania bezpośrednio w trakcie 
obrad zebrania wiejskiego. Kandydat musi wyrazio 
zgodę. 

§ 11 

1. Wybory na SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej prze-
prowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna powoZa-
na spośród uprawnionych uczestników zebrania 
wiejskiego. 

2. IzZonkiem komisji nie mo„e byo osoba kandydująca 
na soZtysa lub czZonka rady soZeckiej. Do zadań ko-
misji nale„y: 
– przyjęcie zgZoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie gZosowania tajnego, 
– ustalenie i ogZoszenie wyników gZosowania, 
– sporządzenie protokoZu o wynikach wyborów. 

3. Wyboru soZtysa dokonuje się bezwzględną więk-
szością gZosów obecnych na zebraniu wiejskim wy-
borczym staZych mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

4. Je„eli „aden z kandydatów na soZtysa nie otrzymaZ 
bezwzględnej większości gZosów, przeprowadza się 
ponowne gZosowanie spośród 2 kandydatów, któ-
rzy w pierwszym gZosowaniu otrzymali największą 
liczbę wa„nie oddanych gZosów. 

5. Za wybranego uwa„a się kandydata, który w po-
nownym gZosowaniu otrzymaZ większą liczbę wa„-
nie oddanych gZosów. 

6. Wyboru czZonków Rady SoZeckiej dokonuje się zwy-
kZą większością gZosów obecnych na zebraniu wiej-
skim wyborczym mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

7. Karty do gZosowania opatrzone są pieczątka Urzędu 
Gminy. Niewa„ne są karty caZkowicie przedarte 
oraz niezgodne z regulaminem. 

§ 12 

Kadencja soZtysa i rady soZeckiej trwa 4 lata. Po za-
kończeniu kadencji soZtys i rada soZecka swoje obo-
wiązki peZnią do chwili wyboru nowych organów. 

§ 13 

1. Do zadań soZtysa nale„y zarządzanie codziennymi 
sprawami soZectwa, realizacja uchwaZ zebrania 
wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności 
określonych niniejszym statutem, a w szczególno-
ści: 
a) zwoZywanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wy-

borczego, 
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b) wykonywanie zadań z zakresu administrowania 
soZectwem, 

c) utrzymywanie staZego kontaktu z organami gmi-
ny, 

d) przekazywanie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
uchwaZ i kopii protokoZu zebrania wiejskiego  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

e) opracowanie rocznego planu dziaZania soZectwa, 
f) zarządzanie mieniem soZectwa, 
g) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 

losowych i klęsk „ywioZowych, 
h) reprezentowanie soZectwa na zewnątrz, 
i) podejmowanie decyzji gospodarczych związane 

z zakupem sprzętu, materiaZów i prowadzeniem 
wykonawstwa. 

§ 14 

1. Rada SoZecka jest organem wspomagającym dzia-
Zalnośo SoZtysa i ma charakter opiniodawczy i do-
radczy. 

2. Rada SoZecka skZada się z 3–5 czZonków. oiczbę 
czZonków Rady SoZeckiej ustala uchwaZą Zebranie 
Wiejskie. 

3. Rada SoZecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego. 

§ 15 

1. OdwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej sta-
nowi wyZączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zebranie wiejskie w celu odwoZania SoZtysa bądź 
czZonków Rady SoZeckiej zwoZuje Wójt Gminy. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwoZa-
nie SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej winien byo 
skierowany do Wójta Gminy. 

4. O odwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej 
mogą występowao: 
a) mieszkańcy soZectwa, których wniosek uzyska 

poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do 
udziaZu w zebraniu wiejskim, 

b) Wójt Gminy. 

§ 16 

1. Wniosek o odwoZanie SoZtysa lub czZonków Rady 
SoZeckiej powinien zawierao uzasadnienie. 

2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski, 
o których mowa w ust. 1: 
1) stawiające SoZtysowi i czZonkom Rady SoZeckiej 

zarzuty: 
a) niewywiązywania się z obowiązków statuto-

wych, 
b) nierespektowania uchwaZ zebrania wiejskie-

go, 
2) wskazujące na dopuszczenia się przez SoZtysa 

lub czZonków Rady SoZeckiej czynów dyskwalifi-
kujących ich w opinii spoZecznej. 

3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

§ 17 

1. OdwoZanie SoZtysa lub Rady SoZeckiej nie mo„e 
nastąpio zaocznie, chyba „e zainteresowani nie 
stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedli-
wionych przyczyn. 

2. OdwoZanie następuje w trybie gZosowania tajnego  
i bezpośredniego. 

3. GZosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy § 11 statu-
tu. 

4. UchwaZę zebrania wiejskiego w sprawie odwoZania 
SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej podaje się do 
publicznej wiadomości. 

§ 18 

1. SoZtys lub czZonek Rady SoZeckiej mo„e zZo„yo re-
zygnację z peZnionej funkcji w toku peZnionej ka-
dencji. 

2. Rezygnację z funkcji, o której mowa w ust. 1, ze-
branie wiejskie przyjmuje uchwaZą i podaje do pu-
blicznej wiadomości. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19 

1. SoZectwo korzysta z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radę Gminy odrębną uchwaZą. 

2. SoZectwo nie mo„e wykonywao, w stosunku do 
przekazanego mienia, zadań przekraczających zwy-
kZy zarząd. 

§ 20 

1. SoZectwo samodzielnie prowadzi wZasną gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowo-rzeczowego. 

2. Gospodarka finansowa SoZectwa jest jawna i jest 
prowadzona w ramach bud„etu Gminy. 

§ 21 

1. Dochodami SoZectwa są: 
1) dochody wZasne SoZectwa pochodzące z korzy-

stania z przekazanego mienia komunalnego i im-
prez, 

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę  

w uchwale bud„etowej mogą byo przeznaczone 
przez SoZectwo na realizację zadań SoZectwa okre-
ślonych w niniejszym Statucie oraz na obsZugę 
techniczno-kancelaryjną. 

3. Księgowośo dochodów i wydatków SoZectwa,  
w ramach bud„etu Gminy, prowadzi Urząd Gminy. 

4. Nadzór nad dziaZalnością finansową SoZectwa 
sprawuje Skarbnik Gminy. 

V. NADZUR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 22 

1. Nadzór nad dziaZalnością soZectwa sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad dziaZalnością soZectwa są: 
Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finanso-
wych Skarbnik Gminy. 

3. Organy nadzoru mają prawo „ądania niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funk-
cjonowania jednostki pomocniczej. 

4. Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje 
sprawozdanie organów soZectwa z dziaZalności fi-
nansowo-rzeczowej. 
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§ 23 

1. UchwaZy zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem 
są niewa„ne. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwaZ zebra-
nia wiejskiego sprzecznych z prawem i orzeka  
o niewa„ności uchwaZ w caZości lub w części. 

3. UchwaZa zebrania wiejskiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności 
mo„e byo uchylona przez Wójta Gminy. 

4. Od decyzji Wójta Gminy, o której mowa w ust. 3, 
soZectwu przysZuguje prawo wniesienia odwoZania 
do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia decyzji. 

VI.  POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 24 

1. Organy soZectwa obowiązane są dbao o przestrze-
ganie zasad samorządności, demokracji, jawności  
i kolegialności. 

2. Organ wykonawczy soZectwa zobowiązany jest co 
najmniej raz w roku skZadao na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swojej dziaZalności. 

3. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwaZy Rada 
Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z wZa-
snej inicjatywy po konsultacji z SoZectwem. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwaZa Rady Gminy Podgórzyn  
nr nrr/51/91 z dnia 27 kwietnia 1991 r. w sprawie 
ustalenia statutów dla poszczególnych soZectw. 

§ 4 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY G.rNY 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 15 marca 2006 r. 

w sprawie echwaoenia smameme sołecmwa Zachełmie 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut soZectwa ZacheZmie w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA ZACHEŁMIE 

I. POSTANOWIENIA OGULNE 

§ 1 

1. SoZectwo Zachełmie jest jednostką pomocniczą 
Gminy Podgórzyn i nie posiada osobowości praw-
nej. 

2. SoZectwo Zachełmie obejmuje terytorium o pow.  
669 ha. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby na staZe zamieszkujące na terenie 
soZectwa tworzą wspólnotę samorządową realizują-
cą swoje zbiorowe cele lokalne. 

2. StaZym mieszkańcom soZectwa przysZuguje czynne  
i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorzą-
du wiejskiego. 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA 

§ 3 

1. Do zakresu dziaZania soZectwa nale„ą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nieza-

strze„one ustawami oraz uchwaZami Rady Gminy 
na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań soZectwa nale„ą w szczególności: 
a) wszechstronne dziaZanie na rzecz rozwoju spo-

Zeczno-gospodarczego soZectwa, kojarzenia inte-
resów mieszkańców z interesami wspólnymi 
gminy i regionu, dbaZośo o zachowanie istnieją-
cych wartości przyrodniczych, kulturowych  
i krajobrazowych wsi, 

b) dziaZanie na rzecz rozwoju wsi, rozwijania infra-
struktury turystyczno-wypoczynkowej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

c) tworzenie warunków do peZnego udziaZu w „yciu 
publicznym soZectwa i gminy wszystkich miesz-
kańców wsi, 

d) reprezentowanie interesów soZectwa wobec or-
ganów gminy, organów administracji państwo-
wej i innych podmiotów „ycia publicznego, 

e) wspóZpraca z organami gminy, a w szczególno-
ści z wybranymi komisjami Rady Gminy oraz 
radnymi z terenu soZectwa, 

f) organizowanie wspólnych prac mieszkańców so-
Zectwa na rzecz jego rozwoju oraz wspóZpraca  
z sąsiednimi soZectwami, podejmowanie dziaZań 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 74 –  6913  – Poz. 1191 

sZu„ących likwidacji sporów i konfliktów są-
siedzkich oraz przeciwdziaZanie negatywnym 
zjawiskom w „yciu spoZeczności. 

§ 4 

1. SoZectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu 
wszelkich rozstrzygnięo prawnych i administracyj-
nych dotyczących soZectwa, a w szczególności 
opiniuje: 
a) projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
b) lokalizację inwestycji komunikacyjnych, przemy-

sZowych i dziaZalności ucią„liwej dla otoczenia  
i środowiska naturalnego. 

2. Opinia soZecka powinna byo wzięta pod uwagę 
przez Radę Gminy. 

3. SoZectwo jest zobowiązane udzielio opinii i odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 
14 dni od daty doręczenia stosownego pisma soZ-
tysowi, chyba „e organy gminy i soZtys ustalą  
w drodze porozumienia inaczej. 

4. SoZectwo ma prawo występowania z wnioskami do 
Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których zaZa-
twianie wykracza poza mo„liwości mieszkańców 
soZectwa. 

§ 5 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięo SoZectwo na-
wiązuje wspóZpracę z sąsiednimi soZectwami zawiera-
jąc porozumienia określające zakres i sposób wykony-
wania wspólnych zadań. 

III. ORGANY SOŁECTWA 

§ 6 

1. Organami SoZectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie, 
2) SoZtys. 

ZE RANIE WIEJSKIE 

§ 7 

1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy na 
staZe zamieszkujący na terenie soZectwa uprawnieni 
do gZosowania (czZonkowie zebrania) i posiadający 
czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie jest wa„ne, bez względu na licz-
bę uczestników, gdy mieszkańcy SoZectwa zostali  
o nim zawiadomieni prawidZowo, zgodnie z wymo-
gami niniejszego Statutu. Wyjątkiem jest Zebranie 
wyborcze. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym dokonany ma byo 
wybór SoZtysa, czZonków Rady SoZeckiej, dla swej 
wa„ności wymaga obecności co najmniej 20% 
uprawnionych mieszkańców SoZectwa (Zebranie 
Wiejskie wyborcze). 

4. W przypadku braku quorum na zebraniu wiejskim, 
zwoZuje się zebranie w drugim terminie, które mo„e 
odbyo się po upZywie 15 minut od terminu zwoZania 
pierwszego zebrania i jest ono wa„ne bez względu 
na liczbę uczestników. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwaZy we wszyst-
kich sprawach nale„ących do kompetencji soZec-
twa. 

2. Do wyZącznej wZaściwości zebrania wiejskiego na-
le„y: 
a) wybór soZtysa i rady soZeckiej oraz odwoZanie 

tych organów lub poszczególnych ich czZon-
ków, 

b) uchwalenie planu finansowo-rzeczowego So-
Zectwa w zakresie wydatkowania przyznanych 
środków finansowych i wZasnych soZectwa 
oraz korzystania z mienia soZectwa, 

c) określenie zasad wydatkowania przyznanych 
środków bud„etowych i wZasnych soZectwa, 

d) decydowanie o podejmowaniu czynów spo-
Zecznych, 

e) opiniowanie projektu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących 
soZectwa, 

f) wnioskowanie wprowadzenia zmian do planów 
miejscowych, 

g) opiniowanie lokalizacji inwestycji usytuowa-
nych na terenie soZectwa, w tym zwZaszcza 
znacząco oddziaZywających na środowisko, 

h) inicjatywa uchwaZodawcza do Rady Gminy  
w sprawach dotyczących soZectwa. 

3. Zebranie wiejskie zwoZuje soZtys: 
– z wZasnej inicjatywy, 
– na wniosek Rady SoZeckiej, 
– na pisemny wniosek co najmniej 10% miesz-

kańców SoZectwa uprawnionych do udziaZu  
w Zebraniu Wiejskim, 

– na wniosek Rady Gminy. 
4. Zebranie Wiejskie zwoZywane na wniosek miesz-

kańców i Rady Gminy winno się odbyo w terminie 
10 dni od zZo„enia wniosku, chyba „e wniosko-
dawca proponuje termin późniejszy. Organ gminy 
wnioskujący zwoZanie zebrania jest zobowiązany 
podao jego temat na 7 dni przez terminem zebra-
nia. 

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru soZtysa i ra-
dy soZeckiej oraz w sytuacji, gdy soZtys nie zwoZa 
zebrania na wniosek organów gminy – zwoZuje 
Wójt. Zebraniu takiemu przewodniczy osoba wy-
znaczona przez Wójta. 

6. Zebranie wiejskie zwoZuje się w miarę potrzeb, nie 
mniej jednak ni„ 2 razy w roku, poprzez rozplaka-
towanie ogZoszeń w miejscach zwyczajowo przy-
jętych z podaniem terminu, miejsca i tematu spo-
tkania, na co najmniej 7 dni przed terminem ze-
brania. 

7. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soZ-
tys, chyba „e zebranie wybierze innego przewod-
niczącego obrad. 

8. Obrady zebrania są protokoZowane. ProtokóZ z ze-
brania podpisują soZtys, przewodniczący zebrania 
(o ile nie jest nim soZtys) i protokolant. UchwaZy 
podpisuje soZtys. 

9. UchwaZy są podejmowane zwykZą większością 
gZosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

10. GZosowanie odbywa się w sposób jawny, z wy-
jątkiem wyborów do organów soZectwa, gdzie 
gZosowanie odbywa się w sposób tajny. Zebranie 
Wiejskie mo„e postanowio o przeprowadzeniu taj-
nego gZosowania w innej sprawie na wniosek 
ka„dego uczestnika Zebrania. 
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§ 9 

UchwaZy i wnioski Zebrania Wiejskiego SoZtys przeka-
zuje Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania. 

SOŁTYS I RADA SOŁECTWA 

§ 10 

1. Kandydatów na soZtysa i czZonków rady soZeckiej 
zgZaszają, z obowiązkiem uzasadnienia, osoby 
uprawnione do gZosowania bezpośrednio w trakcie 
obrad zebrania wiejskiego. Kandydat musi wyrazio 
zgodę. 

§ 11 

1. Wybory na SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej prze-
prowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna powoZa-
na spośród uprawnionych uczestników zebrania 
wiejskiego. 

2. IzZonkiem komisji nie mo„e byo osoba kandydująca 
na soZtysa lub czZonka rady soZeckiej. Do zadań ko-
misji nale„y: 
– przyjęcie zgZoszeń kandydatów, 
– przeprowadzenie gZosowania tajnego, 
– ustalenie i ogZoszenie wyników gZosowania, 
– sporządzenie protokoZu o wynikach wyborów. 

3. Wyboru soZtysa dokonuje się bezwzględną więk-
szością gZosów obecnych na zebraniu wiejskim wy-
borczym staZych mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

4. Je„eli „aden z kandydatów na soZtysa nie otrzymaZ 
bezwzględnej większości gZosów, przeprowadza się 
ponowne gZosowanie spośród 2 kandydatów, któ-
rzy w pierwszym gZosowaniu otrzymali największą 
liczbę wa„nie oddanych gZosów. 

5. Za wybranego uwa„a się kandydata, który w po-
nownym gZosowaniu otrzymaZ większą liczbę wa„-
nie oddanych gZosów. 

6. Wyboru czZonków Rady SoZeckiej dokonuje się zwy-
kZą większością gZosów obecnych na zebraniu wiej-
skim wyborczym mieszkańców uprawnionych do 
gZosowania. 

7. Karty do gZosowania opatrzone są pieczątka Urzędu 
Gminy. Niewa„ne są karty caZkowicie przedarte 
oraz niezgodne z regulaminem. 

§ 12 

Kadencja soZtysa i rady soZeckiej trwa 4 lata. Po za-
kończeniu kadencji soZtys i rada soZecka swoje obo-
wiązki peZnią do chwili wyboru nowych organów. 

§ 13 

1. Do zadań soZtysa nale„y zarządzanie codziennymi 
sprawami soZectwa, realizacja uchwaZ zebrania 
wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności 
określonych niniejszym statutem, a w szczególno-
ści: 
a) zwoZywanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wy-

borczego, 
b) wykonywanie zadań z zakresu administrowania 

soZectwem, 
c) utrzymywanie staZego kontaktu z organami gmi-

ny, 

d) przekazywanie Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
uchwaZ i kopii protokoZu zebrania wiejskiego  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

e) opracowanie rocznego planu dziaZania soZectwa, 
f) zarządzanie mieniem soZectwa, 
g) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 

losowych i klęsk „ywioZowych, 
h) reprezentowanie soZectwa na zewnątrz, 
i) podejmowanie decyzji gospodarczych związane 

z zakupem sprzętu, materiaZów i prowadzeniem 
wykonawstwa. 

§ 14 

1. Rada SoZecka jest organem wspomagającym dzia-
Zalnośo SoZtysa i ma charakter opiniodawczy i do-
radczy. 

2. Rada SoZecka skZada się z 3–5 czZonków. oiczbę 
czZonków Rady SoZeckiej ustala uchwaZą Zebranie 
Wiejskie. 

3. Rada SoZecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego. 

§ 15 

1. OdwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej sta-
nowi wyZączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

2. Zebranie wiejskie w celu odwoZania SoZtysa bądź 
czZonków Rady SoZeckiej zwoZuje Wójt Gminy. 

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwoZa-
nie SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej winien byo 
skierowany do Wójta Gminy. 

4. O odwoZanie SoZtysa i czZonków Rady SoZeckiej 
mogą występowao: 
a) mieszkańcy soZectwa, których wniosek uzyska 

poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do 
udziaZu w zebraniu wiejskim, 

b) Wójt Gminy. 

§ 16 

1. Wniosek o odwoZanie SoZtysa lub czZonków Rady 
SoZeckiej powinien zawierao uzasadnienie. 

2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski, 
o których mowa w ust. 1: 
1) stawiające SoZtysowi i czZonkom Rady SoZeckiej 

zarzuty: 
a) niewywiązywania się z obowiązków statuto-

wych, 
b) nierespektowania uchwaZ zebrania wiejskie-

go, 
2) wskazujące na dopuszczenia się przez SoZtysa 

lub czZonków Rady SoZeckiej czynów dyskwalifi-
kujących ich w opinii spoZecznej. 

3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

§ 17 

1. OdwoZanie SoZtysa lub Rady SoZeckiej nie mo„e 
nastąpio zaocznie, chyba „e zainteresowani nie 
stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedli-
wionych przyczyn. 

2. OdwoZanie następuje w trybie gZosowania tajnego  
i bezpośredniego. 

3. GZosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy § 11 statu-
tu. 
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4. UchwaZę zebrania wiejskiego w sprawie odwoZania 
SoZtysa lub czZonków Rady SoZeckiej podaje się do 
publicznej wiadomości. 

§ 18 

1. SoZtys lub czZonek Rady SoZeckiej mo„e zZo„yo re-
zygnację z peZnionej funkcji w toku peZnionej ka-
dencji. 

2. Rezygnację z funkcji, o której mowa w ust. 1, ze-
branie wiejskie przyjmuje uchwaZą i podaje do pu-
blicznej wiadomości. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19 

1. SoZectwo korzysta z mienia komunalnego przekaza-
nego przez Radę Gminy odrębną uchwaZą. 

2. SoZectwo nie mo„e wykonywao, w stosunku do 
przekazanego mienia, zadań przekraczających zwy-
kZy zarząd. 

§ 20 

1. SoZectwo samodzielnie prowadzi wZasną gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowo-rzeczowego. 

2. Gospodarka finansowa SoZectwa jest jawna i jest 
prowadzona w ramach bud„etu Gminy. 

§ 21 

1. Dochodami SoZectwa są: 
1) dochody wZasne SoZectwa pochodzące z korzy-

stania z przekazanego mienia komunalnego i im-
prez, 

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę  

w uchwale bud„etowej mogą byo przeznaczone 
przez SoZectwo na realizację zadań SoZectwa okre-
ślonych w niniejszym Statucie oraz na obsZugę 
techniczno-kancelaryjną. 

3. Księgowośo dochodów i wydatków SoZectwa,  
w ramach bud„etu Gminy, prowadzi Urząd Gminy. 

4. Nadzór nad dziaZalnością finansową SoZectwa 
sprawuje Skarbnik Gminy. 

V. NADZUR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 22 

1. Nadzór nad dziaZalnością soZectwa sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad dziaZalnością soZectwa są: 
Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finanso-
wych Skarbnik Gminy. 

3. Organy nadzoru mają prawo „ądania niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funk-
cjonowania jednostki pomocniczej. 

4. Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje 
sprawozdanie organów soZectwa z dziaZalności fi-
nansowo-rzeczowej. 

§ 23 

1. UchwaZy zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem 
są niewa„ne. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwaZ zebra-
nia wiejskiego sprzecznych z prawem i orzeka  
o niewa„ności uchwaZ w caZości lub w części. 

3. UchwaZa zebrania wiejskiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności 
mo„e byo uchylona przez Wójta Gminy. 

4. Od decyzji Wójta Gminy, o której mowa w ust. 3, 
soZectwu przysZuguje prawo wniesienia odwoZania 
do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia decyzji. 

VI.  POSTANOWIENIA KOSCOWE 

§ 24 

1. Organy soZectwa obowiązane są dbao o przestrze-
ganie zasad samorządności, demokracji, jawności  
i kolegialności. 

2. Organ wykonawczy soZectwa zobowiązany jest co 
najmniej raz w roku skZadao na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swojej dziaZalności. 

3. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwaZy Rada 
Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z wZa-
snej inicjatywy po konsultacji z SoZectwem. 

§ 2 

Wykonanie uchwaZy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwaZa Rady Gminy Podgórzyn  
nr nrr/51/91 z dnia 27 kwietnia 1991 r. w sprawie 
ustalenia statutów dla poszczególnych soZectw. 

§ 4 

UchwaZa wchodzi w „ycie po upZywie 14 dni od daty 
ogZoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNrIZZIY 
RRDY G.rNY 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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Egzemplarze bie„ące i z lat ubiegZych oraz zaZączniki mo„na nabywao: 

1) w punktach sprzeda„y: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocZawiu, 50-951 WrocZaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocZawiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15R, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocZawiu Delegatura w oegnicy, 59-220 oegnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocZawiu Delegatura w WaZbrzychu, 58-300 WaZbrzych, ul. SZowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesZanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we WrocZawiu – ZakZadzie ObsZugi Urzędu,  

55-951 WrocZaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyZo„one są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 WrocZaw, tel. 0-71/340-62-54. Treśo wydawanych dzienników dostępna jest w rnternecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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