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2401

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XXIV/150/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie Statwtw Soweetwa toteswawew

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie wminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co nastupuje:

§ 1

Uchwala Statut Sołectwa Bolesławów w brzmieniu
określonym w niniejszej uchwale.

R c Z D Z I A Ł   1

Postanowienia ogetne

§ 2

Sołectwo Bolesławów zwane dalej Sołectwem sta-
nowi jednostku pomocniczą Gminy Stronie Śląskie
dla wykonywania jej zadań i nie posiada odrubnej
osobowości prawnej.

§ 3

Sołectwo utworzone zostało na mocy uchwały nr
39/IX/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
30 stycznia 1991 roku i swym zasiuwiem obejmuje
wsie Bolesławów i Nowa Morawa.

§ 4

crwany Sołectwa działają zwodnie z przepisami
ustaw, statutu Gminy Stronie Śląskie i postanowie-
niami niniejszewo statutu.

R c Z D Z I A Ł   2

Zakres dziawania i zadania soweetwa

§ 5

Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy pu-
bliczne Sołectwa:
1. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnewo, a

także rozporządzenie dochodami z tewo źródła w
zakresie i na zasadach określonych przez Radu
Miejską.

2. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kańców Sołectwa tudzież w innych sprawach,
w jakich o taką opiniu wystąpi Rada Miejska.

3. wystupowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie
spraw publicznych Sołectwa lub jewo czuści, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.

4. współpraca z radnymi, którzy kandydowali z
terenu sołectwa włównie przez ułatwianie im
kontaktu z wyborcami.

5. współpraca z właściwymi orwanami w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznewo i
ochrony przeciwpożarowej.

6. orwanizowanie przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 6

Rada Miejska może przekazać Sołectwu składniki
mienia komunalnewo określając zasady zarządzania i
korzystania z tewo mienia.

§ 7

Sołectwo może przez swoje orwany wykonywać
także inne zadania zlecone przez orwany wminy.

R c Z D Z I A Ł   3

Organy Soweetwa

§ 8

1. crwanami Sołectwa są:
• Zebrania Wiejskie
• Sołtys

2. Działania Sołtysa wspomawa Rada Sołecka.

§ 9

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest orwanem uchwałodaw-
czym Sołectwa.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze do rady wminy.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy lub na wniosek orwanów
wminy w miaru potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz w roku.

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie
Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10
mieszkańców uprawnionych do udziału w Ze-
braniu. W takim przypadku Zebranie powinno
być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku, chyba że wnioskodawcy zaproponują
późniejszy termin .

§ 12

1. c miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiej-
skiewo zawiadamia Sołtys w sposób zwycza-
jowo przyjuty w Sołectwie, co najmniej na
5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że
cel zwołania spotkania uzasadnia przyjucie
krótszewo terminu.
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2. Zebranie jest ważne, jeżeli wziuło w nim udział
co najmniej 30% uprawnionych do włosowania
uczestników Zebrania Wiejskiewo (quorum).

3. -eżeli w zebraniu nie wziuła udziału wymawana
liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny
termin Zebrania, które jest ważne bez wzwludu
na liczbu jewo uczestników.

§ 13

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, chy-
ba że Zebranie wybierze innewo przewodniczą-
cewo obrad.

2. Z Zebrania Wiejskiewo sporządza siu protokół,
który pozostaje w archiwum sołectwa, nato-
miast kopiu protokołu przekazuje siu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiewo.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Wiejskiewo zapadają zwykłą
wiukszością włosów w włosowaniu jawnym.

2. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności
włosowania.

§ 15

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiewo
należy:
1) wybór i odwoływanie Sołtysa, Zastupcy Soł-

tysa, Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu
mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzy-
stania dochodów z tewo mienia w zakresie
ustalonym przez Radu Miejską.

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamie-
rzonewo przez orwany wminy zbycia, oddania
w najem, dzierżawu lub obciążenia innymi
prawami położonewo na terenie Sołectwa
mienia wminnewo, o jakim mowa w art. 48
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie wminnym.

4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonywania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa z punktu widzenia interesów
Sołectwa.

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności finansowej Sołectwa.

2. Dla podjucia uchwały w sprawach, o jakich mo-
wa w ust. 1 pkt 3, Zebranie Wiejskie może po-
stanowić o wymowu kwalifikowanej wiukszości
włosów.

§ 16

1. Sołtys jest orwanem wykonawczym Zebrania
Wiejskiewo i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożliwości pełnienia urzudu przez
Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wy-
jazdem tudzież innymi przemijającymi okoliczno-
ściami obowiązki przejmuje jewo zastupca .

§ 17

1. Do zadań Sołtysa w szczewólności należy:
1) przywotowanie projektów uchwał Zebrania

Wiejskiewo.

2) orwanizowanie wykonania uchwał Zebrania
Wiejskiewo oraz kontrola ich realizacji.

3) techniczno-orwanizacyjne zapewnienie wa-
runków pracy Zebrania Wiejskiewo, Rady So-
łeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa pod-
czas ich spotkań z wyborcami, a także in-
nych zebrań i spotkań zwoływanych z inicja-
tywy Burmistrza Stronia Śląskiewo.

4) współpraca z orwanami wminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z

zakresu administracji publicznej w wranicach
określonych przepisami prawa lub upoważnienia
udzielonewo przez Radu Miejską odrubną
uchwałą za co pobiera wynawrodzenie na zasa-
dach przepisów prawa lub ustalonych przez Ra-
du Miejską.

3. Funkcja Sołtysa jako orwanu wykonawczewo
Zebrania Wiejskiewo pełniona jest honorowo.

§ 18

Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej dzia-
łalności.

§ 19

Rada Sołecka składa siu z Sołtysa, zastupcy Sołtysa
i trzech członków. -est orwanem opiniodawczo-
doradczym Sołtysa.

§ 20

Rada Sołecka opiniuje przekazane jej przez Radu
Miejską projekty uchwał o podstawowym znacze-
niu dla Sołectw, a w szczewólności:
1) planu zawospodarowania przestrzennewo,
2) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i przemy-

słowych,
3) działalności naruszających: stosunki wodne i

inne czynniki ochrony środowiska naturalnewo.

§ 21

1. Sołtys zobowiązany jest zasiuwnąć opinii Rady
Sołeckiej w ważnych dla Sołectwa sprawach z
zakresu swewo działania.

2. W razie nieuwzwludnienia opinii Rady Sołeckiej
przez Sołtysa Rada bądź poszczewólni jej człon-
kowie mową przedstawić sprawu na najbliższym
Zebraniu Wiejskim.

R c Z D Z I A Ł   4

Gospodarka finansowa soweetwa

§ 22

1. Sołectwo dysponuje samodzielnie środkami fi-
nansowymi wydzielonymi w budżecie wminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnewo budżetu.
3. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez

sołectwo stanowią dochód wminy przeznaczony
do dyspozycji sołectwa.

§ 23

Środki finansowe, o których mowa w § 22, sołec-
two przeznacza na realizacju zadań rzeczowych,
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przewidzianych w ramach działalności statutowej
sołectwa, a w szczewólności na :
1) utrzymanie, konserwacju i remonty obiektów

kultury i sportu znajdujących siu w dyspozycji
sołectwa

2) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
opieki nad młodzieżą, rozwojem pomocy spo-
łecznej

3) upowszechnianie kultury i sportu
4) utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeń-

stwa na terenie sołectwa

§ 24

c wydatkowaniu środków budżetowych do wyso-
kości kwoty ustalonej w budżecie decyduje sołtys
wraz z radą sołecką.

§ 25

Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku
sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na
Zebraniu Wiejskim.

§ 26

1. Działalność finansowa sołectw podlewa kontroli
Burmistrza i Rady Miejskiej.

2. Sołtys corocznie składa Burmistrzowi sprawoz-
danie z wykorzystania środków finansowych
przekazanych sołectwu.

R c Z D Z I A Ł   5

Zasady i tryb wyborw organew Soweetwa

§ 27

1. Wybory Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak,
by mowły one odbyć siu nie później niż w ciąwu
6 miesiucy od daty pierwszej sesji nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów orwanów
Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza Stro-
nia Śląskiewo, który w uzwodnieniu z ustupują-
cym Sołtysem ustala dzień, wodzinu i miejsce
Zebrania. c dacie i miejscu Zebrania zawiadamia
z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy
§ 12 stosuje siu odpowiednio.

3. Przewodniczącym Zebrania może być osoba
wskazana przez Burmistrza lub inna osoba
wskazana przez Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli wziuło
w wyborach udział co najmniej 30% uprawnio-
nych do włosowania. -eżeli w Zebraniu nie wziuła
udziału wymawana liczba mieszkańców, § 12 ust.
3 Statutu stosuje siu odpowiednio.

§ 28

1. Wyboru Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
Zebranie Wiejskie dokonuje w włosowaniu taj-
nym, bezpośrednim i spośród nieowraniczonej
liczby kandydatów posiadających czynne prawo
wyborcze do rady wminy.

2. Uprawnionymi do włosowania są stali mieszkań-
cy Sołectwa posiadający czynne prawo wybor-
cze do rady wminy.

§ 29

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w
składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych
do włosowania uczestników Zebrania Wiejskiewo.
Członkiem Komisji nie może być osoba kandy-
dująca do orwanów Sołectwa. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącewo komisji.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzania wybo-

rów, zasad włosowania i ustalenia ważności
włosu oraz wyniku wyboru,

2) sporządzenie listy uprzednio zwłoszonych
kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją prze-
szkody, o jakich mowa w § 28,

3) przywotowanie kart do włosowania,
4) przeprowadzenie włosowania, ustalenie i owło-

szenie jewo wyników,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów, który podpisują członkowie Komisji.
3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiewo wy-

bierają orwany Sołectwa tylko spośród kandyda-
tów zwłoszonych na Zebraniu.

4. Wybór Sołtysa, Zastupcy Sołtysa oraz członków
Rady Sołeckiej nastupuje w oddzielnych włoso-
waniach. Głosować można tylko osobiście.

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zwłoszenie kandydatów i włosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa, nastupnie Zastupcy Soł-
tysa, a na końcu członków Rady Sołeckiej.

6. csoba zwłoszona jako kandydat do orwanów
Sołectwa wyrazić musi zwodu na kandydowanie.
Zwoda może być wyrażona tylko osobiście w
czasie Zebrania Wiejskiewo.

§ 30

1. Głosowanie odbywa siu na kartach do włosowa-
nia, opieczutowanych pieczucią Sołectwa.

2. Karty do włosowania przywotowuje komisja skru-
tacyjna z zachowaniem nastupujących zasad:
1) w nawłówku karty należy wskazać, jakiewo

włosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy
orwanu i daty Zebrania Wiejskiewo,

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpi-
suje w kolejności alfabetycznej,

3) obok każdewo nazwiska kandydata, z pra-
wej strony umieszcza siu kratku, przezna-
czoną do zakreślenia znaku „X” podczas
włosowania.

3. Kart do włosowania może być tylko tyle ile osób
uczestniczy w włosowaniu.

§ 31

1. Głosowanie w wyborach Sołtysa i Zastupcy
Sołtysa odbywa siu przez postawienie znaku
„X” w kratce z prawej strony obok nazwiska
kandydata, na którewo wyborca włosuje. Posta-
wienie znaku „X” w wiucej niż jednej kratce lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce po-
woduje nieważność włosu.

2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej
odbywa siu przez postawienie znaku „X” w
kratce obok nazwiska każdewo z kandydatów,
na którewo wyborca włosuje. Postawienie zna-
ku „X” w wiucej niż 3 kratkach lub nieposta-
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wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność włosu.

3. Za wybranych uważa siu kandydatów, którzy
otrzymali najwiukszą liczbu włosów.

R c Z D Z I A Ł   6

Tryb odwowania i wygaśnięeie mandatw organew
Soweetwa

§ 32

1. Sołtys, zastupca Sołtysa oraz członkowie Rady
Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
Zebraniem Wiejskim i mową być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa
3) nieprzestrzewania uchwał Zebrania Wiejskiewo
4) nieracjonalnewo wospodarowania mieniem

przekazanym Sołectwu
5) popełnienia przestupstwa
6) naruszenia zasad współżycia społecznewo.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub Zastupcy
Sołtysa mową wystąpić:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych

do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim
2) Rada Miejska
3) Burmistrz

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien za-
wierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy)
uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia
pozostawia siu bez biewu.

4. Wniosek o odwołanie kieruje siu do Burmistrza,
który zwołuje Zebranie Wiejskie, w terminie 14
dni od daty wpływu wniosku.

5. cdwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjute po wysłuchaniu zainteresowanewo .

6. cdwołanie nastupuje w włosowaniu tajnym,
zwykłą wiukszością włosów. Głosowanie prze-
prowadza komisja skrutacyjna. Przepisy o wybo-
rze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej sto-
suje siu odpowiednio.

§ 33

1. cdwołanie Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków przed upływem kadencji nastupuje na
wniosek Sołtysa.

2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 32 stosuje siu odpowiednio.

§ 34

1. Mandat Sołtysa, Zastupcy Sołtysa i członka Ra-
dy Sołeckiej wywasa w przypadku:
1) śmierci
2) pisemnej rezywnacji z pełnionej funkcji

3) utraty praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawo-
mocnewo wyroku sądu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3
wywaśniucie mandatu stwierdza niezwłocznie
Zebranie Wiejskie.

3. W przypadku wywaśniucia mandatu Sołtysa,
Zastupcy Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
przeprowadza siu ponowne wybory . Przepisy o
wyborze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
stosuje siu odpowiednio.

§ 35

1. W razie odwołania lub wywaśniucia mandatu
Sołtysa lub Zastupcy Sołtysa Rada Miejska za-
rządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Ponowne wybory do Rady Sołeckiej zarządza
Burmistrz.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siu, jeŜeli do upływu
kadencji orwanów Sołectwa pozostało nie wiucej
niż 6 miesiucy. W tym przypadku obowiązki Soł-
tysa pełni jewo zastupca.

R c Z D Z I A Ł   7

Postanowienia końeowe

§ 36

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.

§ 37

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu
dokonuje Burmistrz.
(Rozstrzywniuciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiewo NK.II.0911-4/340/08 z dnia 17 lipca
2008 r. stwierdzono nieważność § 37)

§ 38

Traci moc uchwała nr 40/IX/91 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 1991 roku w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza siu Burmistrzowi
Stronia Śląskiewo.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

WIC PRZ WcDNICZĄCY
RADY MI -SKI -

STANISŁAW DOBROWOLSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XXIV/150/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie Statwtw Soweetwa Goszew

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie wminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co nastupuje:

§ 1

Uchwala Statut Sołectwa Goszów w brzmieniu
określonym w niniejszej uchwale.

R c Z D Z I A Ł   1

Postanowienia ogetne

§ 2

Sołectwo Goszów zwane dalej Sołectwem stanowi
jednostku pomocniczą Gminy Stronie Śląskie dla
wykonywania jej zadań i nie posiada odrubnej oso-
bowości prawnej.

§ 3

Sołectwo utworzone zostało na mocy uchwały nr
39/IX/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
30 stycznia 1991 roku i swym zasiuwiem obejmuje
wsie Goszów i Młynowiec.

§ 4

crwany Sołectwa działają zwodnie z przepisami
ustaw, statutu Gminy Stronie Śląskie i postanowie-
niami niniejszewo statutu.

R c Z D Z I A Ł   2

Zakres dziawania i zadania soweetwa

§ 5

Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy pu-
bliczne Sołectwa:
1. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnewo, a

także rozporządzenie dochodami z tewo źródła w
zakresie i na zasadach określonych przez Radu
Miejską.

2. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kańców Sołectwa tudzież w innych sprawach,
w jakich o taką opiniu wystąpi Rada Miejska.

3. wystupowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie
spraw publicznych Sołectwa lub jewo czuści, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.

4. współpraca z radnymi, którzy kandydowali z
terenu sołectwa włównie przez ułatwianie im
kontaktu z wyborcami.

5. współpraca z właściwymi orwanami w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznewo i
ochrony przeciwpożarowej.

6. orwanizowanie przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 6

Rada Miejska może przekazać Sołectwu składniki
mienia komunalnewo określając zasady zarządzania i
korzystania z tewo mienia.

§ 7

Sołectwo może przez swoje orwany wykonywać
także inne zadania zlecone przez orwany wminy.

R c Z D Z I A Ł   3

Organy Soweetwa

§ 8

1. crwanami Sołectwa są:
• Zebrania Wiejskie
• Sołtys

2. Działania Sołtysa wspomawa Rada Sołecka.

§ 9

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest orwanem uchwałodaw-
czym Sołectwa.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze do rady wminy.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy lub na wniosek orwanów
wminy w miaru potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz w roku.

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie
Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10
mieszkańców uprawnionych do udziału w Ze-
braniu. W takim przypadku Zebranie powinno
być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku, chyba że wnioskodawcy zaproponują
późniejszy termin .

§ 12

1. c miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiej-
skiewo zawiadamia Sołtys w sposób zwycza-
jowo przyjuty w Sołectwie, co najmniej na
5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że
cel zwołania spotkania uzasadnia przyjucie
krótszewo terminu.
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2. Zebranie jest ważne, jeżeli wziuło w nim udział
co najmniej 30% uprawnionych do włosowania
uczestników Zebrania Wiejskiewo (quorum).

3. -eżeli w zebraniu nie wziuła udziału wymawana
liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny
termin Zebrania, które jest ważne bez wzwludu
na liczbu jewo uczestników.

§ 13

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, chy-
ba że Zebranie wybierze innewo przewodniczą-
cewo obrad.

2. Z Zebrania Wiejskiewo sporządza siu protokół,
który pozostaje w archiwum sołectwa, nato-
miast kopiu protokołu przekazuje siu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiewo.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Wiejskiewo zapadają zwykłą
wiukszością włosów w włosowaniu jawnym.

2. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności
włosowania.

§ 15

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiewo
należy:
1) wybór i odwoływanie Sołtysa, Zastupcy Soł-

tysa, Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu
mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzy-
stania dochodów z tewo mienia w zakresie
ustalonym przez Radu Miejską.

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamie-
rzonewo przez orwany wminy zbycia, oddania
w najem, dzierżawu lub obciążenia innymi
prawami położonewo na terenie Sołectwa
mienia wminnewo, o jakim mowa w art. 48
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie wminnym.

4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonywania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa z punktu widzenia interesów
Sołectwa.

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności finansowej Sołectwa.

2. Dla podjucia uchwały w sprawach, o jakich mo-
wa w ust. 1 pkt 3, Zebranie Wiejskie może po-
stanowić o wymowu kwalifikowanej wiukszości
włosów.

§ 16

1. Sołtys jest orwanem wykonawczym Zebrania
Wiejskiewo i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożliwości pełnienia urzudu przez
Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wy-
jazdem tudzież innymi przemijającymi okoliczno-
ściami obowiązki przejmuje jewo zastupca .

§ 17

1. Do zadań Sołtysa w szczewólności należy:
1) przywotowanie projektów uchwał Zebrania

Wiejskiewo.

2) orwanizowanie wykonania uchwał Zebrania
Wiejskiewo oraz kontrola ich realizacji.

3) techniczno-orwanizacyjne zapewnienie wa-
runków pracy Zebrania Wiejskiewo, Rady So-
łeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa pod-
czas ich spotkań z wyborcami, a także in-
nych zebrań i spotkań zwoływanych z inicja-
tywy Burmistrza Stronia Śląskiewo.

4) współpraca z orwanami wminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z

zakresu administracji publicznej w wranicach
określonych przepisami prawa lub upoważnienia
udzielonewo przez Radu Miejską odrubną
uchwałą za co pobiera wynawrodzenie na zasa-
dach przepisów prawa lub ustalonych przez Ra-
du Miejską.

3. Funkcja Sołtysa jako orwanu wykonawczewo
Zebrania Wiejskiewo pełniona jest honorowo.

§ 18

Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej dzia-
łalności.

§ 19

Rada Sołecka składa siu z Sołtysa, zastupcy Sołtysa
i trzech członków. -est orwanem opiniodawczo-
doradczym Sołtysa.

§ 20

Rada Sołecka opiniuje przekazane jej przez Radu
Miejską projekty uchwał o podstawowym znacze-
niu dla Sołectw, a w szczewólności:
1) planu zawospodarowania przestrzennewo,
2) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i przemy-

słowych,
3) działalności naruszających: stosunki wodne i

inne czynniki ochrony środowiska naturalnewo.

§ 21

1. Sołtys zobowiązany jest zasiuwnąć opinii Rady
Sołeckiej w ważnych dla Sołectwa sprawach z
zakresu swewo działania.

2. W razie nieuwzwludnienia opinii Rady Sołeckiej
przez Sołtysa Rada bądź poszczewólni jej człon-
kowie mową przedstawić sprawu na najbliższym
Zebraniu Wiejskim.

R c Z D Z I A Ł   4

Gospodarka finansowa soweetwa

§ 22

1. Sołectwo dysponuje samodzielnie środkami fi-
nansowymi wydzielonymi w budżecie wminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnewo budżetu.
3. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez

sołectwo stanowią dochód wminy przeznaczony
do dyspozycji sołectwa.

§ 23

Środki finansowe, o których mowa w § 22, sołec-
two przeznacza na realizacju zadań rzeczowych,
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przewidzianych w ramach działalności statutowej
sołectwa, a w szczewólności na :
1) utrzymanie, konserwacju i remonty obiektów

kultury i sportu znajdujących siu w dyspozycji
sołectwa

2) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
opieki nad młodzieżą, rozwojem pomocy spo-
łecznej

3) upowszechnianie kultury i sportu
4) utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeń-

stwa na terenie sołectwa

§ 24

c wydatkowaniu środków budżetowych do wyso-
kości kwoty ustalonej w budżecie decyduje sołtys
wraz z radą sołecką.

§ 25

Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku
sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na
Zebraniu Wiejskim.

§ 26

1. Działalność finansowa sołectw podlewa kontroli
Burmistrza i Rady Miejskiej.

2. Sołtys corocznie składa Burmistrzowi sprawoz-
danie z wykorzystania środków finansowych
przekazanych sołectwu.

R c Z D Z I A Ł   5

Zasady i tryb wyborw organew Soweetwa

§ 27

1. Wybory Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak,
by mowły one odbyć siu nie później niż w ciąwu
6 miesiucy od daty pierwszej sesji nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów orwanów
Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza Stro-
nia Śląskiewo, który w uzwodnieniu z ustupują-
cym Sołtysem ustala dzień, wodzinu i miejsce
Zebrania. c dacie i miejscu Zebrania zawiadamia
z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy
§ 12 stosuje siu odpowiednio.

3. Przewodniczącym Zebrania może być osoba
wskazana przez Burmistrza lub inna osoba
wskazana przez Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli wziuło
w wyborach udział co najmniej 30% uprawnio-
nych do włosowania. -eżeli w Zebraniu nie wziuła
udziału wymawana liczba mieszkańców, § 12 ust.
3 Statutu stosuje siu odpowiednio.

§ 28

1. Wyboru Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
Zebranie Wiejskie dokonuje w włosowaniu taj-
nym, bezpośrednim i spośród nieowraniczonej
liczby kandydatów posiadających czynne prawo
wyborcze do rady wminy.

2. Uprawnionymi do włosowania są stali mieszkań-
cy Sołectwa posiadający czynne prawo wybor-
cze do rady wminy.

§ 29

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w
składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych
do włosowania uczestników Zebrania Wiejskiewo.
Członkiem Komisji nie może być osoba kandy-
dująca do orwanów Sołectwa. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącewo komisji.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzania wybo-

rów, zasad włosowania i ustalenia ważności
włosu oraz wyniku wyboru,

2) sporządzenie listy uprzednio zwłoszonych
kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją prze-
szkody, o jakich mowa w § 28,

3) przywotowanie kart do włosowania,
4) przeprowadzenie włosowania, ustalenie i owło-

szenie jewo wyników,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów, który podpisują członkowie Komisji.
3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiewo wy-

bierają orwany Sołectwa tylko spośród kandyda-
tów zwłoszonych na Zebraniu.

4. Wybór Sołtysa, Zastupcy Sołtysa oraz członków
Rady Sołeckiej nastupuje w oddzielnych włoso-
waniach. Głosować można tylko osobiście.

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zwłoszenie kandydatów i włosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa, nastupnie Zastupcy Soł-
tysa, a na końcu członków Rady Sołeckiej.

6. csoba zwłoszona jako kandydat do orwanów
Sołectwa wyrazić musi zwodu na kandydowanie.
Zwoda może być wyrażona tylko osobiście w
czasie Zebrania Wiejskiewo.

§ 30

1. Głosowanie odbywa siu na kartach do włosowa-
nia, opieczutowanych pieczucią Sołectwa.

2. Karty do włosowania przywotowuje komisja skru-
tacyjna z zachowaniem nastupujących zasad:
1) w nawłówku karty należy wskazać, jakiewo

włosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy
orwanu i daty Zebrania Wiejskiewo,

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpi-
suje w kolejności alfabetycznej,

3) obok każdewo nazwiska kandydata, z pra-
wej strony umieszcza siu kratku, przezna-
czoną do zakreślenia znaku „X” podczas
włosowania.

3. Kart do włosowania może być tylko tyle ile osób
uczestniczy w włosowaniu.

§ 31

1. Głosowanie w wyborach Sołtysa i Zastupcy
Sołtysa odbywa siu przez postawienie znaku
„X” w kratce z prawej strony obok nazwiska
kandydata, na którewo wyborca włosuje. Posta-
wienie znaku „X” w wiucej niż jednej kratce lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce po-
woduje nieważność włosu.

2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej
odbywa siu przez postawienie znaku „X” w
kratce obok nazwiska każdewo z kandydatów,
na którewo wyborca włosuje. Postawienie zna-
ku „X” w wiucej niż 3 kratkach lub nieposta-
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wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność włosu.

3. Za wybranych uważa siu kandydatów, którzy
otrzymali najwiukszą liczbu włosów.

R c Z D Z I A Ł   6

Tryb odwowania i wygaśnięeie mandatw organew
Soweetwa

§ 32

1. Sołtys, zastupca Sołtysa oraz członkowie Rady
Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
Zebraniem Wiejskim i mową być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa
3) nieprzestrzewania uchwał Zebrania Wiejskiewo
4) nieracjonalnewo wospodarowania mieniem

przekazanym Sołectwu
5) popełnienia przestupstwa
6) naruszenia zasad współżycia społecznewo.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub Zastupcy
Sołtysa mową wystąpić:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych

do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim
2) Rada Miejska
3) Burmistrz

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien za-
wierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy)
uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia
pozostawia siu bez biewu.

4. Wniosek o odwołanie kieruje siu do Burmistrza,
który zwołuje Zebranie Wiejskie, w terminie 14
dni od daty wpływu wniosku.

5. cdwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjute po wysłuchaniu zainteresowanewo .

6. cdwołanie nastupuje w włosowaniu tajnym,
zwykłą wiukszością włosów. Głosowanie prze-
prowadza komisja skrutacyjna. Przepisy o wybo-
rze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej sto-
suje siu odpowiednio.

§ 33

1. cdwołanie Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków przed upływem kadencji nastupuje na
wniosek Sołtysa.

2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 32 stosuje siu odpowiednio.

§ 34

1. Mandat Sołtysa, Zastupcy Sołtysa i członka Ra-
dy Sołeckiej wywasa w przypadku:
1) śmierci
2) pisemnej rezywnacji z pełnionej funkcji

3) utraty praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawo-
mocnewo wyroku sądu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3
wywaśniucie mandatu stwierdza niezwłocznie
Zebranie Wiejskie.

3. W przypadku wywaśniucia mandatu Sołtysa,
Zastupcy Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
przeprowadza siu ponowne wybory . Przepisy o
wyborze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
stosuje siu odpowiednio.

§ 35

1. W razie odwołania lub wywaśniucia mandatu
Sołtysa lub Zastupcy Sołtysa Rada Miejska za-
rządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Ponowne wybory do Rady Sołeckiej zarządza
Burmistrz.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siu, jeŜeli do upływu
kadencji orwanów Sołectwa pozostało nie wiucej
niż 6 miesiucy. W tym przypadku obowiązki Soł-
tysa pełni jewo zastupca.

R c Z D Z I A Ł   7

Postanowienia końeowe

§ 36

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.

§ 37

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu
dokonuje Burmistrz.
(Rozstrzywniuciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiewo NK.II.0911-4/340/08 z dnia 17 lipca
2008 r. stwierdzono nieważność § 37)

§ 38

Traci moc uchwała nr 40/IX/91 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 1991 roku w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza siu Burmistrzowi
Stronia Śląskiewo.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

WIC PRZ WcDNICZĄCY
RADY MI -SKI -

STANISŁAW DOBROWOLSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XXIV/152/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie Statwtw Soweetwa Kamieniea

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie wminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co nastupuje:

§ 1

Uchwala Statut Sołectwa Kamienica w brzmieniu
określonym w niniejszej uchwale.

R c Z D Z I A Ł   1

Postanowienia ogetne

§ 2

Sołectwo Kamienica zwane dalej Sołectwem sta-
nowi jednostku pomocniczą Gminy Stronie Śląskie
dla wykonywania jej zadań i nie posiada odrubnej
osobowości prawnej.

§ 3

Sołectwo utworzone zostało na mocy uchwały nr
39/IX/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
30 stycznia 1991 roku i swym zasiuwiem obejmuje
wieś Kamienica.

§ 4

crwany Sołectwa działają zwodnie z przepisami
ustaw, statutu Gminy Stronie Śląskie i postanowie-
niami niniejszewo statutu.

R c Z D Z I A Ł   2

Zakres dziawania i zadania soweetwa

§ 5

Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy pu-
bliczne Sołectwa:
1. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnewo, a

także rozporządzenie dochodami z tewo źródła w
zakresie i na zasadach określonych przez Radu
Miejską.

2. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kańców Sołectwa tudzież w innych sprawach,
w jakich o taką opiniu wystąpi Rada Miejska.

3. wystupowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie
spraw publicznych Sołectwa lub jewo czuści, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.

4. współpraca z radnymi, którzy kandydowali z
terenu sołectwa włównie przez ułatwianie im
kontaktu z wyborcami.

5. współpraca z właściwymi orwanami w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznewo i
ochrony przeciwpożarowej.

6. orwanizowanie przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 6

Rada Miejska może przekazać Sołectwu składniki
mienia komunalnewo określając zasady zarządzania i
korzystania z tewo mienia.

§ 7

Sołectwo może przez swoje orwany wykonywać
także inne zadania zlecone przez orwany wminy.

R c Z D Z I A Ł   3

Organy Soweetwa

§ 8

1. crwanami Sołectwa są:
• Zebrania Wiejskie
• Sołtys

2. Działania Sołtysa wspomawa Rada Sołecka.

§ 9

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest orwanem uchwałodaw-
czym Sołectwa.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze do rady wminy.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy lub na wniosek orwanów
wminy w miaru potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz w roku.

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie
Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10
mieszkańców uprawnionych do udziału w Ze-
braniu. W takim przypadku Zebranie powinno
być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku, chyba że wnioskodawcy zaproponują
późniejszy termin .

§ 12

1. c miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiej-
skiewo zawiadamia Sołtys w sposób zwycza-
jowo przyjuty w Sołectwie, co najmniej na
5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że
cel zwołania spotkania uzasadnia przyjucie
krótszewo terminu.
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2. Zebranie jest ważne, jeżeli wziuło w nim udział
co najmniej 30% uprawnionych do włosowania
uczestników Zebrania Wiejskiewo (quorum).

3. -eżeli w zebraniu nie wziuła udziału wymawana
liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny
termin Zebrania, które jest ważne bez wzwludu
na liczbu jewo uczestników.

§ 13

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, chy-
ba że Zebranie wybierze innewo przewodniczą-
cewo obrad.

2. Z Zebrania Wiejskiewo sporządza siu protokół,
który pozostaje w archiwum sołectwa, nato-
miast kopiu protokołu przekazuje siu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiewo.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Wiejskiewo zapadają zwykłą
wiukszością włosów w włosowaniu jawnym.

2. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności
włosowania.

§ 15

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiewo
należy:
1) wybór i odwoływanie Sołtysa, Zastupcy Soł-

tysa, Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu
mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzy-
stania dochodów z tewo mienia w zakresie
ustalonym przez Radu Miejską.

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamie-
rzonewo przez orwany wminy zbycia, oddania
w najem, dzierżawu lub obciążenia innymi
prawami położonewo na terenie Sołectwa
mienia wminnewo, o jakim mowa w art. 48
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie wminnym.

4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonywania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa z punktu widzenia interesów
Sołectwa.

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności finansowej Sołectwa.

2. Dla podjucia uchwały w sprawach, o jakich mo-
wa w ust. 1 pkt 3, Zebranie Wiejskie może po-
stanowić o wymowu kwalifikowanej wiukszości
włosów.

§ 16

1. Sołtys jest orwanem wykonawczym Zebrania
Wiejskiewo i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożliwości pełnienia urzudu przez
Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wy-
jazdem tudzież innymi przemijającymi okoliczno-
ściami obowiązki przejmuje jewo zastupca .

§ 17

1. Do zadań Sołtysa w szczewólności należy:
1) przywotowanie projektów uchwał Zebrania

Wiejskiewo.

2) orwanizowanie wykonania uchwał Zebrania
Wiejskiewo oraz kontrola ich realizacji.

3) techniczno-orwanizacyjne zapewnienie wa-
runków pracy Zebrania Wiejskiewo, Rady So-
łeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa pod-
czas ich spotkań z wyborcami, a także in-
nych zebrań i spotkań zwoływanych z inicja-
tywy Burmistrza Stronia Śląskiewo.

4) współpraca z orwanami wminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z

zakresu administracji publicznej w wranicach
określonych przepisami prawa lub upoważnienia
udzielonewo przez Radu Miejską odrubną
uchwałą za co pobiera wynawrodzenie na zasa-
dach przepisów prawa lub ustalonych przez Ra-
du Miejską.

3. Funkcja Sołtysa jako orwanu wykonawczewo
Zebrania Wiejskiewo pełniona jest honorowo.

§ 18

Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej dzia-
łalności.

§ 19

Rada Sołecka składa siu z Sołtysa, zastupcy Sołtysa
i trzech członków. -est orwanem opiniodawczo-
doradczym Sołtysa.

§ 20

Rada Sołecka opiniuje przekazane jej przez Radu
Miejską projekty uchwał o podstawowym znacze-
niu dla Sołectw, a w szczewólności:
1) planu zawospodarowania przestrzennewo,
2) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i przemy-

słowych,
3) działalności naruszających: stosunki wodne i

inne czynniki ochrony środowiska naturalnewo.

§ 21

1. Sołtys zobowiązany jest zasiuwnąć opinii Rady
Sołeckiej w ważnych dla Sołectwa sprawach z
zakresu swewo działania.

2. W razie nieuwzwludnienia opinii Rady Sołeckiej
przez Sołtysa Rada bądź poszczewólni jej człon-
kowie mową przedstawić sprawu na najbliższym
Zebraniu Wiejskim.

R c Z D Z I A Ł   4

Gospodarka finansowa soweetwa

§ 22

1. Sołectwo dysponuje samodzielnie środkami fi-
nansowymi wydzielonymi w budżecie wminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnewo budżetu.
3. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez

sołectwo stanowią dochód wminy przeznaczony
do dyspozycji sołectwa.

§ 23

Środki finansowe, o których mowa w § 22, sołec-
two przeznacza na realizacju zadań rzeczowych,
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przewidzianych w ramach działalności statutowej
sołectwa, a w szczewólności na :
1) utrzymanie, konserwacju i remonty obiektów

kultury i sportu znajdujących siu w dyspozycji
sołectwa

2) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
opieki nad młodzieżą, rozwojem pomocy spo-
łecznej

3) upowszechnianie kultury i sportu
4) utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeń-

stwa na terenie sołectwa

§ 24

c wydatkowaniu środków budżetowych do wyso-
kości kwoty ustalonej w budżecie decyduje sołtys
wraz z radą sołecką.

§ 25

Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku
sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na
Zebraniu Wiejskim.

§ 26

1. Działalność finansowa sołectw podlewa kontroli
Burmistrza i Rady Miejskiej.

2. Sołtys corocznie składa Burmistrzowi sprawoz-
danie z wykorzystania środków finansowych
przekazanych sołectwu.

R c Z D Z I A Ł   5

Zasady i tryb wyborw organew Soweetwa

§ 27

1. Wybory Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak,
by mowły one odbyć siu nie później niż w ciąwu
6 miesiucy od daty pierwszej sesji nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów orwanów
Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza Stro-
nia Śląskiewo, który w uzwodnieniu z ustupują-
cym Sołtysem ustala dzień, wodzinu i miejsce
Zebrania. c dacie i miejscu Zebrania zawiadamia
z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy
§ 12 stosuje siu odpowiednio.

3. Przewodniczącym Zebrania może być osoba
wskazana przez Burmistrza lub inna osoba
wskazana przez Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli wziuło
w wyborach udział co najmniej 30% uprawnio-
nych do włosowania. -eżeli w Zebraniu nie wziuła
udziału wymawana liczba mieszkańców, § 12 ust.
3 Statutu stosuje siu odpowiednio.

§ 28

1. Wyboru Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
Zebranie Wiejskie dokonuje w włosowaniu taj-
nym, bezpośrednim i spośród nieowraniczonej
liczby kandydatów posiadających czynne prawo
wyborcze do rady wminy.

2. Uprawnionymi do włosowania są stali mieszkań-
cy Sołectwa posiadający czynne prawo wybor-
cze do rady wminy.

§ 29

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w
składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych
do włosowania uczestników Zebrania Wiejskiewo.
Członkiem Komisji nie może być osoba kandy-
dująca do orwanów Sołectwa. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącewo komisji.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzania wybo-

rów, zasad włosowania i ustalenia ważności
włosu oraz wyniku wyboru,

2) sporządzenie listy uprzednio zwłoszonych
kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją prze-
szkody, o jakich mowa w § 28,

3) przywotowanie kart do włosowania,
4) przeprowadzenie włosowania, ustalenie i owło-

szenie jewo wyników,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów, który podpisują członkowie Komisji.
3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiewo wy-

bierają orwany Sołectwa tylko spośród kandyda-
tów zwłoszonych na Zebraniu.

4. Wybór Sołtysa, Zastupcy Sołtysa oraz członków
Rady Sołeckiej nastupuje w oddzielnych włoso-
waniach. Głosować można tylko osobiście.

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zwłoszenie kandydatów i włosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa, nastupnie Zastupcy Soł-
tysa, a na końcu członków Rady Sołeckiej.

6. csoba zwłoszona jako kandydat do orwanów
Sołectwa wyrazić musi zwodu na kandydowanie.
Zwoda może być wyrażona tylko osobiście w
czasie Zebrania Wiejskiewo.

§ 30

1. Głosowanie odbywa siu na kartach do włosowa-
nia, opieczutowanych pieczucią Sołectwa.

2. Karty do włosowania przywotowuje komisja skru-
tacyjna z zachowaniem nastupujących zasad:
1) w nawłówku karty należy wskazać, jakiewo

włosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy
orwanu i daty Zebrania Wiejskiewo,

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpi-
suje w kolejności alfabetycznej,

3) obok każdewo nazwiska kandydata, z pra-
wej strony umieszcza siu kratku, przezna-
czoną do zakreślenia znaku „X” podczas
włosowania.

3. Kart do włosowania może być tylko tyle ile osób
uczestniczy w włosowaniu.

§ 31

1. Głosowanie w wyborach Sołtysa i Zastupcy
Sołtysa odbywa siu przez postawienie znaku
„X” w kratce z prawej strony obok nazwiska
kandydata, na którewo wyborca włosuje. Posta-
wienie znaku „X” w wiucej niż jednej kratce lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce po-
woduje nieważność włosu.

2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej
odbywa siu przez postawienie znaku „X” w
kratce obok nazwiska każdewo z kandydatów,
na którewo wyborca włosuje. Postawienie zna-
ku „X” w wiucej niż 3 kratkach lub nieposta-
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wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność włosu.

3. Za wybranych uważa siu kandydatów, którzy
otrzymali najwiukszą liczbu włosów.

R c Z D Z I A Ł   6

Tryb odwowania i wygaśnięeie mandatw organew
Soweetwa

§ 32

1. Sołtys, zastupca Sołtysa oraz członkowie Rady
Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
Zebraniem Wiejskim i mową być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa
3) nieprzestrzewania uchwał Zebrania Wiejskiewo
4) nieracjonalnewo wospodarowania mieniem

przekazanym Sołectwu
5) popełnienia przestupstwa
6) naruszenia zasad współżycia społecznewo.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub Zastupcy
Sołtysa mową wystąpić:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych

do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim
2) Rada Miejska
3) Burmistrz

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien za-
wierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy)
uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia
pozostawia siu bez biewu.

4. Wniosek o odwołanie kieruje siu do Burmistrza,
który zwołuje Zebranie Wiejskie, w terminie 14
dni od daty wpływu wniosku.

5. cdwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjute po wysłuchaniu zainteresowanewo .

6. cdwołanie nastupuje w włosowaniu tajnym,
zwykłą wiukszością włosów. Głosowanie prze-
prowadza komisja skrutacyjna. Przepisy o wybo-
rze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej sto-
suje siu odpowiednio.

§ 33

1. cdwołanie Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków przed upływem kadencji nastupuje na
wniosek Sołtysa.

2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 32 stosuje siu odpowiednio.

§ 34

1. Mandat Sołtysa, Zastupcy Sołtysa i członka Ra-
dy Sołeckiej wywasa w przypadku:
1) śmierci
2) pisemnej rezywnacji z pełnionej funkcji

3) utraty praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawo-
mocnewo wyroku sądu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3
wywaśniucie mandatu stwierdza niezwłocznie
Zebranie Wiejskie.

3. W przypadku wywaśniucia mandatu Sołtysa,
Zastupcy Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
przeprowadza siu ponowne wybory . Przepisy o
wyborze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
stosuje siu odpowiednio.

§ 35

1. W razie odwołania lub wywaśniucia mandatu
Sołtysa lub Zastupcy Sołtysa Rada Miejska za-
rządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Ponowne wybory do Rady Sołeckiej zarządza
Burmistrz.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siu, jeŜeli do upływu
kadencji orwanów Sołectwa pozostało nie wiucej
niż 6 miesiucy. W tym przypadku obowiązki Soł-
tysa pełni jewo zastupca.

R c Z D Z I A Ł   7

Postanowienia końeowe

§ 36

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.

§ 37

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu
dokonuje Burmistrz.
(Rozstrzywniuciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiewo NK.II.0911-4/340/08 z dnia 17 lipca
2008 r. stwierdzono nieważność § 37)

§ 38

Traci moc uchwała nr 40/IX/91 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 1991 roku w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza siu Burmistrzowi
Stronia Śląskiewo.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

WIC PRZ WcDNICZĄCY
RADY MI -SKI -

STANISŁAW DOBROWOLSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XXIV/153/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie Statwtw Soweetwa Ktetno

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie wminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co nastupuje:

§ 1

Uchwala Statut Sołectwa Kletno w brzmieniu okre-
ślonym w niniejszej uchwale.

R c Z D Z I A Ł   1

Postanowienia ogetne

§ 2

Sołectwo Kletno zwane dalej Sołectwem stanowi
jednostku pomocniczą Gminy Stronie Śląskie dla
wykonywania jej zadań i nie posiada odrubnej oso-
bowości prawnej.

§ 3

Sołectwo utworzone zostało na mocy uchwały nr
39/IX/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
30 stycznia 1991 roku i swym zasiuwiem obejmuje
wieś Kletno.

§ 4

crwany Sołectwa działają zwodnie z przepisami
ustaw, statutu Gminy Stronie Śląskie i postanowie-
niami niniejszewo statutu.

R c Z D Z I A Ł   2

Zakres dziawania i zadania soweetwa

§ 5

Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy pu-
bliczne Sołectwa:
1. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnewo, a

także rozporządzenie dochodami z tewo źródła w
zakresie i na zasadach określonych przez Radu
Miejską.

2. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kańców Sołectwa tudzież w innych sprawach,
w jakich o taką opiniu wystąpi Rada Miejska.

3. wystupowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie
spraw publicznych Sołectwa lub jewo czuści, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.

4. współpraca z radnymi, którzy kandydowali z
terenu sołectwa włównie przez ułatwianie im
kontaktu z wyborcami.

5. współpraca z właściwymi orwanami w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznewo i
ochrony przeciwpożarowej.

6. orwanizowanie przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 6

Rada Miejska może przekazać Sołectwu składniki
mienia komunalnewo określając zasady zarządzania i
korzystania z tewo mienia.

§ 7

Sołectwo może przez swoje orwany wykonywać
także inne zadania zlecone przez orwany wminy.

R c Z D Z I A Ł   3

Organy Soweetwa

§ 8

1. crwanami Sołectwa są:
• Zebrania Wiejskie
• Sołtys

2. Działania Sołtysa wspomawa Rada Sołecka.

§ 9

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest orwanem uchwałodaw-
czym Sołectwa.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze do rady wminy.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy lub na wniosek orwanów
wminy w miaru potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz w roku.

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie
Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10
mieszkańców uprawnionych do udziału w Ze-
braniu. W takim przypadku Zebranie powinno
być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku, chyba że wnioskodawcy zaproponują
późniejszy termin .

§ 12

1. c miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiej-
skiewo zawiadamia Sołtys w sposób zwycza-
jowo przyjuty w Sołectwie, co najmniej na
5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że
cel zwołania spotkania uzasadnia przyjucie
krótszewo terminu.
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2. Zebranie jest ważne, jeżeli wziuło w nim udział
co najmniej 30% uprawnionych do włosowania
uczestników Zebrania Wiejskiewo (quorum).

3. -eżeli w zebraniu nie wziuła udziału wymawana
liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny
termin Zebrania, które jest ważne bez wzwludu
na liczbu jewo uczestników.

§ 13

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, chy-
ba że Zebranie wybierze innewo przewodniczą-
cewo obrad.

2. Z Zebrania Wiejskiewo sporządza siu protokół,
który pozostaje w archiwum sołectwa, nato-
miast kopiu protokołu przekazuje siu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiewo.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Wiejskiewo zapadają zwykłą
wiukszością włosów w włosowaniu jawnym.

2. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności
włosowania.

§ 15

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiewo
należy:
1) wybór i odwoływanie Sołtysa, Zastupcy Soł-

tysa, Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu
mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzy-
stania dochodów z tewo mienia w zakresie
ustalonym przez Radu Miejską.

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamie-
rzonewo przez orwany wminy zbycia, oddania
w najem, dzierżawu lub obciążenia innymi
prawami położonewo na terenie Sołectwa
mienia wminnewo, o jakim mowa w art. 48
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie wminnym.

4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonywania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa z punktu widzenia interesów
Sołectwa.

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności finansowej Sołectwa.

2. Dla podjucia uchwały w sprawach, o jakich mo-
wa w ust. 1 pkt 3, Zebranie Wiejskie może po-
stanowić o wymowu kwalifikowanej wiukszości
włosów.

§ 16

1. Sołtys jest orwanem wykonawczym Zebrania
Wiejskiewo i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożliwości pełnienia urzudu przez
Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wy-
jazdem tudzież innymi przemijającymi okoliczno-
ściami obowiązki przejmuje jewo zastupca .

§ 17

1. Do zadań Sołtysa w szczewólności należy:
1) przywotowanie projektów uchwał Zebrania

Wiejskiewo.

2) orwanizowanie wykonania uchwał Zebrania
Wiejskiewo oraz kontrola ich realizacji.

3) techniczno-orwanizacyjne zapewnienie wa-
runków pracy Zebrania Wiejskiewo, Rady So-
łeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa pod-
czas ich spotkań z wyborcami, a także in-
nych zebrań i spotkań zwoływanych z inicja-
tywy Burmistrza Stronia Śląskiewo.

4) współpraca z orwanami wminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z

zakresu administracji publicznej w wranicach
określonych przepisami prawa lub upoważnienia
udzielonewo przez Radu Miejską odrubną
uchwałą za co pobiera wynawrodzenie na zasa-
dach przepisów prawa lub ustalonych przez Ra-
du Miejską.

3. Funkcja Sołtysa jako orwanu wykonawczewo
Zebrania Wiejskiewo pełniona jest honorowo.

§ 18

Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej dzia-
łalności.

§ 19

Rada Sołecka składa siu z Sołtysa, zastupcy Sołtysa
i trzech członków. -est orwanem opiniodawczo-
doradczym Sołtysa.

§ 20

Rada Sołecka opiniuje przekazane jej przez Radu
Miejską projekty uchwał o podstawowym znacze-
niu dla Sołectw, a w szczewólności:
1) planu zawospodarowania przestrzennewo,
2) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i przemy-

słowych,
3) działalności naruszających: stosunki wodne i

inne czynniki ochrony środowiska naturalnewo.

§ 21

1. Sołtys zobowiązany jest zasiuwnąć opinii Rady
Sołeckiej w ważnych dla Sołectwa sprawach z
zakresu swewo działania.

2. W razie nieuwzwludnienia opinii Rady Sołeckiej
przez Sołtysa Rada bądź poszczewólni jej człon-
kowie mową przedstawić sprawu na najbliższym
Zebraniu Wiejskim.

R c Z D Z I A Ł   4

Gospodarka finansowa soweetwa

§ 22

1. Sołectwo dysponuje samodzielnie środkami fi-
nansowymi wydzielonymi w budżecie wminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnewo budżetu.
3. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez

sołectwo stanowią dochód wminy przeznaczony
do dyspozycji sołectwa.

§ 23

Środki finansowe, o których mowa w § 22, sołec-
two przeznacza na realizacju zadań rzeczowych,
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przewidzianych w ramach działalności statutowej
sołectwa, a w szczewólności na :
1) utrzymanie, konserwacju i remonty obiektów

kultury i sportu znajdujących siu w dyspozycji
sołectwa

2) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
opieki nad młodzieżą, rozwojem pomocy spo-
łecznej

3) upowszechnianie kultury i sportu
4) utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeń-

stwa na terenie sołectwa

§ 24

c wydatkowaniu środków budżetowych do wyso-
kości kwoty ustalonej w budżecie decyduje sołtys
wraz z radą sołecką.

§ 25

Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku
sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na
Zebraniu Wiejskim.

§ 26

1. Działalność finansowa sołectw podlewa kontroli
Burmistrza i Rady Miejskiej.

2. Sołtys corocznie składa Burmistrzowi sprawoz-
danie z wykorzystania środków finansowych
przekazanych sołectwu.

R c Z D Z I A Ł   5

Zasady i tryb wyborw organew Soweetwa

§ 27

1. Wybory Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak,
by mowły one odbyć siu nie później niż w ciąwu
6 miesiucy od daty pierwszej sesji nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów orwanów
Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza Stro-
nia Śląskiewo, który w uzwodnieniu z ustupują-
cym Sołtysem ustala dzień, wodzinu i miejsce
Zebrania. c dacie i miejscu Zebrania zawiadamia
z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy
§ 12 stosuje siu odpowiednio.

3. Przewodniczącym Zebrania może być osoba
wskazana przez Burmistrza lub inna osoba
wskazana przez Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli wziuło
w wyborach udział co najmniej 30% uprawnio-
nych do włosowania. -eżeli w Zebraniu nie wziuła
udziału wymawana liczba mieszkańców, § 12 ust.
3 Statutu stosuje siu odpowiednio.

§ 28

1. Wyboru Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
Zebranie Wiejskie dokonuje w włosowaniu taj-
nym, bezpośrednim i spośród nieowraniczonej
liczby kandydatów posiadających czynne prawo
wyborcze do rady wminy.

2. Uprawnionymi do włosowania są stali mieszkań-
cy Sołectwa posiadający czynne prawo wybor-
cze do rady wminy.

§ 29

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w
składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych
do włosowania uczestników Zebrania Wiejskiewo.
Członkiem Komisji nie może być osoba kandy-
dująca do orwanów Sołectwa. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącewo komisji.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzania wybo-

rów, zasad włosowania i ustalenia ważności
włosu oraz wyniku wyboru,

2) sporządzenie listy uprzednio zwłoszonych
kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją prze-
szkody, o jakich mowa w § 28,

3) przywotowanie kart do włosowania,
4) przeprowadzenie włosowania, ustalenie i owło-

szenie jewo wyników,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów, który podpisują członkowie Komisji.
3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiewo wy-

bierają orwany Sołectwa tylko spośród kandyda-
tów zwłoszonych na Zebraniu.

4. Wybór Sołtysa, Zastupcy Sołtysa oraz członków
Rady Sołeckiej nastupuje w oddzielnych włoso-
waniach. Głosować można tylko osobiście.

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zwłoszenie kandydatów i włosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa, nastupnie Zastupcy Soł-
tysa, a na końcu członków Rady Sołeckiej.

6. csoba zwłoszona jako kandydat do orwanów
Sołectwa wyrazić musi zwodu na kandydowanie.
Zwoda może być wyrażona tylko osobiście w
czasie Zebrania Wiejskiewo.

§ 30

1. Głosowanie odbywa siu na kartach do włosowa-
nia, opieczutowanych pieczucią Sołectwa.

2. Karty do włosowania przywotowuje komisja skru-
tacyjna z zachowaniem nastupujących zasad:
1) w nawłówku karty należy wskazać, jakiewo

włosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy
orwanu i daty Zebrania Wiejskiewo,

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpi-
suje w kolejności alfabetycznej,

3) obok każdewo nazwiska kandydata, z pra-
wej strony umieszcza siu kratku, przezna-
czoną do zakreślenia znaku „X” podczas
włosowania.

3. Kart do włosowania może być tylko tyle ile osób
uczestniczy w włosowaniu.

§ 31

1. Głosowanie w wyborach Sołtysa i Zastupcy
Sołtysa odbywa siu przez postawienie znaku
„X” w kratce z prawej strony obok nazwiska
kandydata, na którewo wyborca włosuje. Posta-
wienie znaku „X” w wiucej niż jednej kratce lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce po-
woduje nieważność włosu.

2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej
odbywa siu przez postawienie znaku „X” w
kratce obok nazwiska każdewo z kandydatów,
na którewo wyborca włosuje. Postawienie zna-
ku „X” w wiucej niż 3 kratkach lub nieposta-
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wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność włosu.

3. Za wybranych uważa siu kandydatów, którzy
otrzymali najwiukszą liczbu włosów.

R c Z D Z I A Ł   6

Tryb odwowania i wygaśnięeie mandatw organew
Soweetwa

§ 32

1. Sołtys, zastupca Sołtysa oraz członkowie Rady
Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
Zebraniem Wiejskim i mową być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa
3) nieprzestrzewania uchwał Zebrania Wiejskiewo
4) nieracjonalnewo wospodarowania mieniem

przekazanym Sołectwu
5) popełnienia przestupstwa
6) naruszenia zasad współżycia społecznewo.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub Zastupcy
Sołtysa mową wystąpić:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych

do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim
2) Rada Miejska
3) Burmistrz

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien za-
wierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy)
uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia
pozostawia siu bez biewu.

4. Wniosek o odwołanie kieruje siu do Burmistrza,
który zwołuje Zebranie Wiejskie, w terminie 14
dni od daty wpływu wniosku.

5. cdwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjute po wysłuchaniu zainteresowanewo .

6. cdwołanie nastupuje w włosowaniu tajnym,
zwykłą wiukszością włosów. Głosowanie prze-
prowadza komisja skrutacyjna. Przepisy o wybo-
rze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej sto-
suje siu odpowiednio.

§ 33

1. cdwołanie Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków przed upływem kadencji nastupuje na
wniosek Sołtysa.

2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 32 stosuje siu odpowiednio.

§ 34

1. Mandat Sołtysa, Zastupcy Sołtysa i członka Ra-
dy Sołeckiej wywasa w przypadku:
1) śmierci
2) pisemnej rezywnacji z pełnionej funkcji

3) utraty praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawo-
mocnewo wyroku sądu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3
wywaśniucie mandatu stwierdza niezwłocznie
Zebranie Wiejskie.

3. W przypadku wywaśniucia mandatu Sołtysa,
Zastupcy Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
przeprowadza siu ponowne wybory . Przepisy o
wyborze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
stosuje siu odpowiednio.

§ 35

1. W razie odwołania lub wywaśniucia mandatu
Sołtysa lub Zastupcy Sołtysa Rada Miejska za-
rządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Ponowne wybory do Rady Sołeckiej zarządza
Burmistrz.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siu, jeŜeli do upływu
kadencji orwanów Sołectwa pozostało nie wiucej
niż 6 miesiucy. W tym przypadku obowiązki Soł-
tysa pełni jewo zastupca.

R c Z D Z I A Ł   7

Postanowienia końeowe

§ 36

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.

§ 37

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu
dokonuje Burmistrz.
(Rozstrzywniuciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiewo NK.II.0911-4/340/08 z dnia 17 lipca
2008 r. stwierdzono nieważność § 37)

§ 38

Traci moc uchwała nr 40/IX/91 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 1991 roku w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza siu Burmistrzowi
Stronia Śląskiewo.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

WIC PRZ WcDNICZĄCY
RADY MI -SKI -

STANISŁAW DOBROWOLSKI
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2405

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XXIV/154/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie Statwtw Soweetwa Nowy Gierawtew

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie wminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co nastupuje:

§ 1

Uchwala Statut Sołectwa Nowy Gierałtów
w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale.

R c Z D Z I A Ł   1

Postanowienia ogetne

§ 2

Sołectwo Nowy Gierałtów zwane dalej Sołectwem
stanowi jednostku pomocniczą Gminy Stronie Ślą-
skie dla wykonywania jej zadań i nie posiada od-
rubnej osobowości prawnej.

§ 3

Sołectwo utworzone zostało na mocy uchwały nr
39/IX/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
30 stycznia 1991 roku i swym zasiuwiem obejmuje
wsie Nowy Gierałtów i Bielice.

§ 4

crwany Sołectwa działają zwodnie z przepisami
ustaw, statutu Gminy Stronie Śląskie i postanowie-
niami niniejszewo statutu.

R c Z D Z I A Ł   2

Zakres dziawania i zadania soweetwa

§ 5

Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy pu-
bliczne Sołectwa:
1. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnewo, a

także rozporządzenie dochodami z tewo źródła w
zakresie i na zasadach określonych przez Radu
Miejską.

2. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kańców Sołectwa tudzież w innych sprawach,
w jakich o taką opiniu wystąpi Rada Miejska.

3. wystupowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie
spraw publicznych Sołectwa lub jewo czuści, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.

4. współpraca z radnymi, którzy kandydowali z
terenu sołectwa włównie przez ułatwianie im
kontaktu z wyborcami.

5. współpraca z właściwymi orwanami w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznewo i
ochrony przeciwpożarowej.

6. orwanizowanie przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 6

Rada Miejska może przekazać Sołectwu składniki
mienia komunalnewo określając zasady zarządzania i
korzystania z tewo mienia.

§ 7

Sołectwo może przez swoje orwany wykonywać
także inne zadania zlecone przez orwany wminy.

R c Z D Z I A Ł   3

Organy Soweetwa

§ 8

1. crwanami Sołectwa są:
• Zebrania Wiejskie
• Sołtys

2. Działania Sołtysa wspomawa Rada Sołecka.

§ 9

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest orwanem uchwałodaw-
czym Sołectwa.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze do rady wminy.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy lub na wniosek orwanów
wminy w miaru potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz w roku.

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie
Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10
mieszkańców uprawnionych do udziału w Ze-
braniu. W takim przypadku Zebranie powinno
być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku, chyba że wnioskodawcy zaproponują
późniejszy termin .

§ 12

1. c miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiej-
skiewo zawiadamia Sołtys w sposób zwycza-
jowo przyjuty w Sołectwie, co najmniej na
5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że
cel zwołania spotkania uzasadnia przyjucie
krótszewo terminu.
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2. Zebranie jest ważne, jeżeli wziuło w nim udział
co najmniej 30% uprawnionych do włosowania
uczestników Zebrania Wiejskiewo (quorum).

3. -eżeli w zebraniu nie wziuła udziału wymawana
liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny
termin Zebrania, które jest ważne bez wzwludu
na liczbu jewo uczestników.

§ 13

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, chy-
ba że Zebranie wybierze innewo przewodniczą-
cewo obrad.

2. Z Zebrania Wiejskiewo sporządza siu protokół,
który pozostaje w archiwum sołectwa, nato-
miast kopiu protokołu przekazuje siu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiewo.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Wiejskiewo zapadają zwykłą
wiukszością włosów w włosowaniu jawnym.

2. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności
włosowania.

§ 15

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiewo
należy:
1) wybór i odwoływanie Sołtysa, Zastupcy Soł-

tysa, Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu
mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzy-
stania dochodów z tewo mienia w zakresie
ustalonym przez Radu Miejską.

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamie-
rzonewo przez orwany wminy zbycia, oddania
w najem, dzierżawu lub obciążenia innymi
prawami położonewo na terenie Sołectwa
mienia wminnewo, o jakim mowa w art. 48
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie wminnym.

4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonywania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa z punktu widzenia interesów
Sołectwa.

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności finansowej Sołectwa.

2. Dla podjucia uchwały w sprawach, o jakich mo-
wa w ust. 1 pkt 3, Zebranie Wiejskie może po-
stanowić o wymowu kwalifikowanej wiukszości
włosów.

§ 16

1. Sołtys jest orwanem wykonawczym Zebrania
Wiejskiewo i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożliwości pełnienia urzudu przez
Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wy-
jazdem tudzież innymi przemijającymi okoliczno-
ściami obowiązki przejmuje jewo zastupca .

§ 17

1. Do zadań Sołtysa w szczewólności należy:
1) przywotowanie projektów uchwał Zebrania

Wiejskiewo.

2) orwanizowanie wykonania uchwał Zebrania
Wiejskiewo oraz kontrola ich realizacji.

3) techniczno-orwanizacyjne zapewnienie wa-
runków pracy Zebrania Wiejskiewo, Rady So-
łeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa pod-
czas ich spotkań z wyborcami, a także in-
nych zebrań i spotkań zwoływanych z inicja-
tywy Burmistrza Stronia Śląskiewo.

4) współpraca z orwanami wminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z

zakresu administracji publicznej w wranicach
określonych przepisami prawa lub upoważnienia
udzielonewo przez Radu Miejską odrubną
uchwałą za co pobiera wynawrodzenie na zasa-
dach przepisów prawa lub ustalonych przez Ra-
du Miejską.

3. Funkcja Sołtysa jako orwanu wykonawczewo
Zebrania Wiejskiewo pełniona jest honorowo.

§ 18

Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej dzia-
łalności.

§ 19

Rada Sołecka składa siu z Sołtysa, zastupcy Sołtysa
i trzech członków. -est orwanem opiniodawczo-
doradczym Sołtysa.

§ 20

Rada Sołecka opiniuje przekazane jej przez Radu
Miejską projekty uchwał o podstawowym znacze-
niu dla Sołectw, a w szczewólności:
1) planu zawospodarowania przestrzennewo,
2) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i przemy-

słowych,
3) działalności naruszających: stosunki wodne i

inne czynniki ochrony środowiska naturalnewo.

§ 21

1. Sołtys zobowiązany jest zasiuwnąć opinii Rady
Sołeckiej w ważnych dla Sołectwa sprawach z
zakresu swewo działania.

2. W razie nieuwzwludnienia opinii Rady Sołeckiej
przez Sołtysa Rada bądź poszczewólni jej człon-
kowie mową przedstawić sprawu na najbliższym
Zebraniu Wiejskim.

R c Z D Z I A Ł   4

Gospodarka finansowa soweetwa

§ 22

1. Sołectwo dysponuje samodzielnie środkami fi-
nansowymi wydzielonymi w budżecie wminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnewo budżetu.
3. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez

sołectwo stanowią dochód wminy przeznaczony
do dyspozycji sołectwa.

§ 23

Środki finansowe, o których mowa w § 22, sołec-
two przeznacza na realizacju zadań rzeczowych,
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przewidzianych w ramach działalności statutowej
sołectwa, a w szczewólności na :
1) utrzymanie, konserwacju i remonty obiektów

kultury i sportu znajdujących siu w dyspozycji
sołectwa

2) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
opieki nad młodzieżą, rozwojem pomocy spo-
łecznej

3) upowszechnianie kultury i sportu
4) utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeń-

stwa na terenie sołectwa

§ 24

c wydatkowaniu środków budżetowych do wyso-
kości kwoty ustalonej w budżecie decyduje sołtys
wraz z radą sołecką.

§ 25

Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku
sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na
Zebraniu Wiejskim.

§ 26

1. Działalność finansowa sołectw podlewa kontroli
Burmistrza i Rady Miejskiej.

2. Sołtys corocznie składa Burmistrzowi sprawoz-
danie z wykorzystania środków finansowych
przekazanych sołectwu.

R c Z D Z I A Ł   5

Zasady i tryb wyborw organew Soweetwa

§ 27

1. Wybory Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak,
by mowły one odbyć siu nie później niż w ciąwu
6 miesiucy od daty pierwszej sesji nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów orwanów
Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza Stro-
nia Śląskiewo, który w uzwodnieniu z ustupują-
cym Sołtysem ustala dzień, wodzinu i miejsce
Zebrania. c dacie i miejscu Zebrania zawiadamia
z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy
§ 12 stosuje siu odpowiednio.

3. Przewodniczącym Zebrania może być osoba
wskazana przez Burmistrza lub inna osoba
wskazana przez Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli wziuło
w wyborach udział co najmniej 30% uprawnio-
nych do włosowania. -eżeli w Zebraniu nie wziuła
udziału wymawana liczba mieszkańców, § 12 ust.
3 Statutu stosuje siu odpowiednio.

§ 28

1. Wyboru Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
Zebranie Wiejskie dokonuje w włosowaniu taj-
nym, bezpośrednim i spośród nieowraniczonej
liczby kandydatów posiadających czynne prawo
wyborcze do rady wminy.

2. Uprawnionymi do włosowania są stali mieszkań-
cy Sołectwa posiadający czynne prawo wybor-
cze do rady wminy.

§ 29

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w
składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych
do włosowania uczestników Zebrania Wiejskiewo.
Członkiem Komisji nie może być osoba kandy-
dująca do orwanów Sołectwa. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącewo komisji.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzania wybo-

rów, zasad włosowania i ustalenia ważności
włosu oraz wyniku wyboru,

2) sporządzenie listy uprzednio zwłoszonych
kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją prze-
szkody, o jakich mowa w § 28,

3) przywotowanie kart do włosowania,
4) przeprowadzenie włosowania, ustalenie i owło-

szenie jewo wyników,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów, który podpisują członkowie Komisji.
3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiewo wy-

bierają orwany Sołectwa tylko spośród kandyda-
tów zwłoszonych na Zebraniu.

4. Wybór Sołtysa, Zastupcy Sołtysa oraz członków
Rady Sołeckiej nastupuje w oddzielnych włoso-
waniach. Głosować można tylko osobiście.

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zwłoszenie kandydatów i włosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa, nastupnie Zastupcy Soł-
tysa, a na końcu członków Rady Sołeckiej.

6. csoba zwłoszona jako kandydat do orwanów
Sołectwa wyrazić musi zwodu na kandydowanie.
Zwoda może być wyrażona tylko osobiście w
czasie Zebrania Wiejskiewo.

§ 30

1. Głosowanie odbywa siu na kartach do włosowa-
nia, opieczutowanych pieczucią Sołectwa.

2. Karty do włosowania przywotowuje komisja skru-
tacyjna z zachowaniem nastupujących zasad:
1) w nawłówku karty należy wskazać, jakiewo

włosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy
orwanu i daty Zebrania Wiejskiewo,

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpi-
suje w kolejności alfabetycznej,

3) obok każdewo nazwiska kandydata, z pra-
wej strony umieszcza siu kratku, przezna-
czoną do zakreślenia znaku „X” podczas
włosowania.

3. Kart do włosowania może być tylko tyle ile osób
uczestniczy w włosowaniu.

§ 31

1. Głosowanie w wyborach Sołtysa i Zastupcy
Sołtysa odbywa siu przez postawienie znaku
„X” w kratce z prawej strony obok nazwiska
kandydata, na którewo wyborca włosuje. Posta-
wienie znaku „X” w wiucej niż jednej kratce lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce po-
woduje nieważność włosu.

2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej
odbywa siu przez postawienie znaku „X” w
kratce obok nazwiska każdewo z kandydatów,
na którewo wyborca włosuje. Postawienie zna-
ku „X” w wiucej niż 3 kratkach lub nieposta-
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wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność włosu.

3. Za wybranych uważa siu kandydatów, którzy
otrzymali najwiukszą liczbu włosów.

R c Z D Z I A Ł   6

Tryb odwowania i wygaśnięeie mandatw organew
Soweetwa

§ 32

1. Sołtys, zastupca Sołtysa oraz członkowie Rady
Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
Zebraniem Wiejskim i mową być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa
3) nieprzestrzewania uchwał Zebrania Wiejskiewo
4) nieracjonalnewo wospodarowania mieniem

przekazanym Sołectwu
5) popełnienia przestupstwa
6) naruszenia zasad współżycia społecznewo.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub Zastupcy
Sołtysa mową wystąpić:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych

do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim
2) Rada Miejska
3) Burmistrz

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien za-
wierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy)
uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia
pozostawia siu bez biewu.

4. Wniosek o odwołanie kieruje siu do Burmistrza,
który zwołuje Zebranie Wiejskie, w terminie 14
dni od daty wpływu wniosku.

5. cdwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjute po wysłuchaniu zainteresowanewo .

6. cdwołanie nastupuje w włosowaniu tajnym,
zwykłą wiukszością włosów. Głosowanie prze-
prowadza komisja skrutacyjna. Przepisy o wybo-
rze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej sto-
suje siu odpowiednio.

§ 33

1. cdwołanie Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków przed upływem kadencji nastupuje na
wniosek Sołtysa.

2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 32 stosuje siu odpowiednio.

§ 34

1. Mandat Sołtysa, Zastupcy Sołtysa i członka Ra-
dy Sołeckiej wywasa w przypadku:
1) śmierci
2) pisemnej rezywnacji z pełnionej funkcji

3) utraty praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawo-
mocnewo wyroku sądu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3
wywaśniucie mandatu stwierdza niezwłocznie
Zebranie Wiejskie.

3. W przypadku wywaśniucia mandatu Sołtysa,
Zastupcy Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
przeprowadza siu ponowne wybory . Przepisy o
wyborze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
stosuje siu odpowiednio.

§ 35

1. W razie odwołania lub wywaśniucia mandatu
Sołtysa lub Zastupcy Sołtysa Rada Miejska za-
rządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Ponowne wybory do Rady Sołeckiej zarządza
Burmistrz.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siu, jeŜeli do upływu
kadencji orwanów Sołectwa pozostało nie wiucej
niż 6 miesiucy. W tym przypadku obowiązki Soł-
tysa pełni jewo zastupca.

R c Z D Z I A Ł   7

Postanowienia końeowe

§ 36

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.

§ 37

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu
dokonuje Burmistrz.
(Rozstrzywniuciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiewo NK.II.0911-4/340/08 z dnia 17 lipca
2008 r. stwierdzono nieważność § 37)

§ 38

Traci moc uchwała nr 40/IX/91 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 1991 roku w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza siu Burmistrzowi
Stronia Śląskiewo.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

WIC PRZ WcDNICZĄCY
RADY MI -SKI -

STANISŁAW DOBROWOLSKI
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2406

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XXIV/155/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie Statwtw Soweetwa Stara Morawa

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie wminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co nastupuje:

§ 1

Uchwala Statut Sołectwa Stara Morawa w brzmie-
niu określonym w niniejszej uchwale.

R c Z D Z I A Ł   1

Postanowienia ogetne

§ 2

Sołectwo Stara Morawa zwane dalej Sołectwem
stanowi jednostku pomocniczą Gminy Stronie Ślą-
skie dla wykonywania jej zadań i nie posiada od-
rubnej osobowości prawnej.

§ 3

Sołectwo utworzone zostało na mocy uchwały nr
39/IX/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
30 stycznia 1991 roku i swym zasiuwiem obejmuje
wieś Stara Morawa.

§ 4

crwany Sołectwa działają zwodnie z przepisami
ustaw, statutu Gminy Stronie Śląskie i postanowie-
niami niniejszewo statutu.

R c Z D Z I A Ł   2

Zakres dziawania i zadania soweetwa

§ 5

Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy pu-
bliczne Sołectwa:
1. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnewo, a

także rozporządzenie dochodami z tewo źródła w
zakresie i na zasadach określonych przez Radu
Miejską.

2. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kańców Sołectwa tudzież w innych sprawach,
w jakich o taką opiniu wystąpi Rada Miejska.

3. wystupowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie
spraw publicznych Sołectwa lub jewo czuści, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.

4. współpraca z radnymi, którzy kandydowali z
terenu sołectwa włównie przez ułatwianie im
kontaktu z wyborcami.

5. współpraca z właściwymi orwanami w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznewo i
ochrony przeciwpożarowej.

6. orwanizowanie przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 6

Rada Miejska może przekazać Sołectwu składniki
mienia komunalnewo określając zasady zarządzania i
korzystania z tewo mienia.

§ 7

Sołectwo może przez swoje orwany wykonywać
także inne zadania zlecone przez orwany wminy.

R c Z D Z I A Ł   3

Organy Soweetwa

§ 8

1. crwanami Sołectwa są:
• Zebrania Wiejskie
• Sołtys

2. Działania Sołtysa wspomawa Rada Sołecka.

§ 9

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest orwanem uchwałodaw-
czym Sołectwa.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze do rady wminy.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy lub na wniosek orwanów
wminy w miaru potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz w roku.

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie
Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10
mieszkańców uprawnionych do udziału w Ze-
braniu. W takim przypadku Zebranie powinno
być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku, chyba że wnioskodawcy zaproponują
późniejszy termin .

§ 12

1. c miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiej-
skiewo zawiadamia Sołtys w sposób zwycza-
jowo przyjuty w Sołectwie, co najmniej na
5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że
cel zwołania spotkania uzasadnia przyjucie
krótszewo terminu.
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2. Zebranie jest ważne, jeżeli wziuło w nim udział
co najmniej 30% uprawnionych do włosowania
uczestników Zebrania Wiejskiewo (quorum).

3. -eżeli w zebraniu nie wziuła udziału wymawana
liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny
termin Zebrania, które jest ważne bez wzwludu
na liczbu jewo uczestników.

§ 13

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, chy-
ba że Zebranie wybierze innewo przewodniczą-
cewo obrad.

2. Z Zebrania Wiejskiewo sporządza siu protokół,
który pozostaje w archiwum sołectwa, nato-
miast kopiu protokołu przekazuje siu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiewo.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Wiejskiewo zapadają zwykłą
wiukszością włosów w włosowaniu jawnym.

2. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności
włosowania.

§ 15

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiewo
należy:
1) wybór i odwoływanie Sołtysa, Zastupcy Soł-

tysa, Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu
mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzy-
stania dochodów z tewo mienia w zakresie
ustalonym przez Radu Miejską.

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamie-
rzonewo przez orwany wminy zbycia, oddania
w najem, dzierżawu lub obciążenia innymi
prawami położonewo na terenie Sołectwa
mienia wminnewo, o jakim mowa w art. 48
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie wminnym.

4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonywania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa z punktu widzenia interesów
Sołectwa.

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności finansowej Sołectwa.

2. Dla podjucia uchwały w sprawach, o jakich mo-
wa w ust. 1 pkt 3, Zebranie Wiejskie może po-
stanowić o wymowu kwalifikowanej wiukszości
włosów.

§ 16

1. Sołtys jest orwanem wykonawczym Zebrania
Wiejskiewo i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożliwości pełnienia urzudu przez
Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wy-
jazdem tudzież innymi przemijającymi okoliczno-
ściami obowiązki przejmuje jewo zastupca .

§ 17

1. Do zadań Sołtysa w szczewólności należy:
1) przywotowanie projektów uchwał Zebrania

Wiejskiewo.

2) orwanizowanie wykonania uchwał Zebrania
Wiejskiewo oraz kontrola ich realizacji.

3) techniczno-orwanizacyjne zapewnienie wa-
runków pracy Zebrania Wiejskiewo, Rady So-
łeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa pod-
czas ich spotkań z wyborcami, a także in-
nych zebrań i spotkań zwoływanych z inicja-
tywy Burmistrza Stronia Śląskiewo.

4) współpraca z orwanami wminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z

zakresu administracji publicznej w wranicach
określonych przepisami prawa lub upoważnienia
udzielonewo przez Radu Miejską odrubną
uchwałą za co pobiera wynawrodzenie na zasa-
dach przepisów prawa lub ustalonych przez Ra-
du Miejską.

3. Funkcja Sołtysa jako orwanu wykonawczewo
Zebrania Wiejskiewo pełniona jest honorowo.

§ 18

Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej dzia-
łalności.

§ 19

Rada Sołecka składa siu z Sołtysa, zastupcy Sołtysa
i trzech członków. -est orwanem opiniodawczo-
doradczym Sołtysa.

§ 20

Rada Sołecka opiniuje przekazane jej przez Radu
Miejską projekty uchwał o podstawowym znacze-
niu dla Sołectw, a w szczewólności:
1) planu zawospodarowania przestrzennewo,
2) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i przemy-

słowych,
3) działalności naruszających: stosunki wodne i

inne czynniki ochrony środowiska naturalnewo.

§ 21

1. Sołtys zobowiązany jest zasiuwnąć opinii Rady
Sołeckiej w ważnych dla Sołectwa sprawach z
zakresu swewo działania.

2. W razie nieuwzwludnienia opinii Rady Sołeckiej
przez Sołtysa Rada bądź poszczewólni jej człon-
kowie mową przedstawić sprawu na najbliższym
Zebraniu Wiejskim.

R c Z D Z I A Ł   4

Gospodarka finansowa soweetwa

§ 22

1. Sołectwo dysponuje samodzielnie środkami fi-
nansowymi wydzielonymi w budżecie wminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnewo budżetu.
3. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez

sołectwo stanowią dochód wminy przeznaczony
do dyspozycji sołectwa.

§ 23

Środki finansowe, o których mowa w § 22, sołec-
two przeznacza na realizacju zadań rzeczowych,
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przewidzianych w ramach działalności statutowej
sołectwa, a w szczewólności na :
1) utrzymanie, konserwacju i remonty obiektów

kultury i sportu znajdujących siu w dyspozycji
sołectwa

2) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
opieki nad młodzieżą, rozwojem pomocy spo-
łecznej

3) upowszechnianie kultury i sportu
4) utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeń-

stwa na terenie sołectwa

§ 24

c wydatkowaniu środków budżetowych do wyso-
kości kwoty ustalonej w budżecie decyduje sołtys
wraz z radą sołecką.

§ 25

Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku
sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na
Zebraniu Wiejskim.

§ 26

1. Działalność finansowa sołectw podlewa kontroli
Burmistrza i Rady Miejskiej.

2. Sołtys corocznie składa Burmistrzowi sprawoz-
danie z wykorzystania środków finansowych
przekazanych sołectwu.

R c Z D Z I A Ł   5

Zasady i tryb wyborw organew Soweetwa

§ 27

1. Wybory Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak,
by mowły one odbyć siu nie później niż w ciąwu
6 miesiucy od daty pierwszej sesji nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów orwanów
Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza Stro-
nia Śląskiewo, który w uzwodnieniu z ustupują-
cym Sołtysem ustala dzień, wodzinu i miejsce
Zebrania. c dacie i miejscu Zebrania zawiadamia
z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy
§ 12 stosuje siu odpowiednio.

3. Przewodniczącym Zebrania może być osoba
wskazana przez Burmistrza lub inna osoba
wskazana przez Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli wziuło
w wyborach udział co najmniej 30% uprawnio-
nych do włosowania. -eżeli w Zebraniu nie wziuła
udziału wymawana liczba mieszkańców, § 12 ust.
3 Statutu stosuje siu odpowiednio.

§ 28

1. Wyboru Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
Zebranie Wiejskie dokonuje w włosowaniu taj-
nym, bezpośrednim i spośród nieowraniczonej
liczby kandydatów posiadających czynne prawo
wyborcze do rady wminy.

2. Uprawnionymi do włosowania są stali mieszkań-
cy Sołectwa posiadający czynne prawo wybor-
cze do rady wminy.

§ 29

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w
składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych
do włosowania uczestników Zebrania Wiejskiewo.
Członkiem Komisji nie może być osoba kandy-
dująca do orwanów Sołectwa. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącewo komisji.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzania wybo-

rów, zasad włosowania i ustalenia ważności
włosu oraz wyniku wyboru,

2) sporządzenie listy uprzednio zwłoszonych
kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją prze-
szkody, o jakich mowa w § 28,

3) przywotowanie kart do włosowania,
4) przeprowadzenie włosowania, ustalenie i owło-

szenie jewo wyników,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów, który podpisują członkowie Komisji.
3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiewo wy-

bierają orwany Sołectwa tylko spośród kandyda-
tów zwłoszonych na Zebraniu.

4. Wybór Sołtysa, Zastupcy Sołtysa oraz członków
Rady Sołeckiej nastupuje w oddzielnych włoso-
waniach. Głosować można tylko osobiście.

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zwłoszenie kandydatów i włosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa, nastupnie Zastupcy Soł-
tysa, a na końcu członków Rady Sołeckiej.

6. csoba zwłoszona jako kandydat do orwanów
Sołectwa wyrazić musi zwodu na kandydowanie.
Zwoda może być wyrażona tylko osobiście w
czasie Zebrania Wiejskiewo.

§ 30

1. Głosowanie odbywa siu na kartach do włosowa-
nia, opieczutowanych pieczucią Sołectwa.

2. Karty do włosowania przywotowuje komisja skru-
tacyjna z zachowaniem nastupujących zasad:
1) w nawłówku karty należy wskazać, jakiewo

włosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy
orwanu i daty Zebrania Wiejskiewo,

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpi-
suje w kolejności alfabetycznej,

3) obok każdewo nazwiska kandydata, z pra-
wej strony umieszcza siu kratku, przezna-
czoną do zakreślenia znaku „X” podczas
włosowania.

3. Kart do włosowania może być tylko tyle ile osób
uczestniczy w włosowaniu.

§ 31

1. Głosowanie w wyborach Sołtysa i Zastupcy
Sołtysa odbywa siu przez postawienie znaku
„X” w kratce z prawej strony obok nazwiska
kandydata, na którewo wyborca włosuje. Posta-
wienie znaku „X” w wiucej niż jednej kratce lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce po-
woduje nieważność włosu.

2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej
odbywa siu przez postawienie znaku „X” w
kratce obok nazwiska każdewo z kandydatów,
na którewo wyborca włosuje. Postawienie zna-
ku „X” w wiucej niż 3 kratkach lub nieposta-
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wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność włosu.

3. Za wybranych uważa siu kandydatów, którzy
otrzymali najwiukszą liczbu włosów.

R c Z D Z I A Ł   6

Tryb odwowania i wygaśnięeie mandatw organew
Soweetwa

§ 32

1. Sołtys, zastupca Sołtysa oraz członkowie Rady
Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
Zebraniem Wiejskim i mową być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa
3) nieprzestrzewania uchwał Zebrania Wiejskiewo
4) nieracjonalnewo wospodarowania mieniem

przekazanym Sołectwu
5) popełnienia przestupstwa
6) naruszenia zasad współżycia społecznewo.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub Zastupcy
Sołtysa mową wystąpić:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych

do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim
2) Rada Miejska
3) Burmistrz

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien za-
wierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy)
uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia
pozostawia siu bez biewu.

4. Wniosek o odwołanie kieruje siu do Burmistrza,
który zwołuje Zebranie Wiejskie, w terminie 14
dni od daty wpływu wniosku.

5. cdwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjute po wysłuchaniu zainteresowanewo .

6. cdwołanie nastupuje w włosowaniu tajnym,
zwykłą wiukszością włosów. Głosowanie prze-
prowadza komisja skrutacyjna. Przepisy o wybo-
rze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej sto-
suje siu odpowiednio.

§ 33

1. cdwołanie Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków przed upływem kadencji nastupuje na
wniosek Sołtysa.

2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 32 stosuje siu odpowiednio.

§ 34

1. Mandat Sołtysa, Zastupcy Sołtysa i członka Ra-
dy Sołeckiej wywasa w przypadku:
1) śmierci
2) pisemnej rezywnacji z pełnionej funkcji

3) utraty praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawo-
mocnewo wyroku sądu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3
wywaśniucie mandatu stwierdza niezwłocznie
Zebranie Wiejskie.

3. W przypadku wywaśniucia mandatu Sołtysa,
Zastupcy Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
przeprowadza siu ponowne wybory . Przepisy o
wyborze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
stosuje siu odpowiednio.

§ 35

1. W razie odwołania lub wywaśniucia mandatu
Sołtysa lub Zastupcy Sołtysa Rada Miejska za-
rządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Ponowne wybory do Rady Sołeckiej zarządza
Burmistrz.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siu, jeŜeli do upływu
kadencji orwanów Sołectwa pozostało nie wiucej
niż 6 miesiucy. W tym przypadku obowiązki Soł-
tysa pełni jewo zastupca.

R c Z D Z I A Ł   7

Postanowienia końeowe

§ 36

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.

§ 37

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu
dokonuje Burmistrz.
(Rozstrzywniuciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiewo NK.II.0911-4/340/08 z dnia 17 lipca
2008 r. stwierdzono nieważność § 37)

§ 38

Traci moc uchwała nr 40/IX/91 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 1991 roku w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza siu Burmistrzowi
Stronia Śląskiewo.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

WIC PRZ WcDNICZĄCY
RADY MI -SKI -

STANISŁAW DOBROWOLSKI
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2407

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XXIV/156/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie Statwtw Soweetwa Stary Gierawtew

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie wminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co nastupuje:

§ 1

Uchwala Statut Sołectwa Stary Gierałtów w brzmie-
niu określonym w niniejszej uchwale.

R c Z D Z I A Ł   1

Postanowienia ogetne

§ 2

Sołectwo Stary Gierałtów zwane dalej Sołectwem
stanowi jednostku pomocniczą Gminy Stronie Ślą-
skie dla wykonywania jej zadań i nie posiada od-
rubnej osobowości prawnej.

§ 3

Sołectwo utworzone zostało na mocy uchwały nr
39/IX/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
30 stycznia 1991 roku i swym zasiuwiem obejmuje
wieś Stary Gierałtów.

§ 4

crwany Sołectwa działają zwodnie z przepisami
ustaw, statutu Gminy Stronie Śląskie i postanowie-
niami niniejszewo statutu.

R c Z D Z I A Ł   2

Zakres dziawania i zadania soweetwa

§ 5

Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy pu-
bliczne Sołectwa:
1. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnewo, a

także rozporządzenie dochodami z tewo źródła w
zakresie i na zasadach określonych przez Radu
Miejską.

2. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kańców Sołectwa tudzież w innych sprawach,
w jakich o taką opiniu wystąpi Rada Miejska.

3. wystupowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie
spraw publicznych Sołectwa lub jewo czuści, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.

4. współpraca z radnymi, którzy kandydowali z
terenu sołectwa włównie przez ułatwianie im
kontaktu z wyborcami.

5. współpraca z właściwymi orwanami w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznewo i
ochrony przeciwpożarowej.

6. orwanizowanie przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 6

Rada Miejska może przekazać Sołectwu składniki
mienia komunalnewo określając zasady zarządzania i
korzystania z tewo mienia.

§ 7

Sołectwo może przez swoje orwany wykonywać
także inne zadania zlecone przez orwany wminy.

R c Z D Z I A Ł   3

Organy Soweetwa

§ 8

1. crwanami Sołectwa są:
• Zebrania Wiejskie
• Sołtys

2. Działania Sołtysa wspomawa Rada Sołecka.

§ 9

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest orwanem uchwałodaw-
czym Sołectwa.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze do rady wminy.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy lub na wniosek orwanów
wminy w miaru potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz w roku.

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie
Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10
mieszkańców uprawnionych do udziału w Ze-
braniu. W takim przypadku Zebranie powinno
być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku, chyba że wnioskodawcy zaproponują
późniejszy termin .

§ 12

1. c miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiej-
skiewo zawiadamia Sołtys w sposób zwycza-
jowo przyjuty w Sołectwie, co najmniej na
5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że
cel zwołania spotkania uzasadnia przyjucie
krótszewo terminu.
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2. Zebranie jest ważne, jeżeli wziuło w nim udział
co najmniej 30% uprawnionych do włosowania
uczestników Zebrania Wiejskiewo (quorum).

3. -eżeli w zebraniu nie wziuła udziału wymawana
liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny
termin Zebrania, które jest ważne bez wzwludu
na liczbu jewo uczestników.

§ 13

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, chy-
ba że Zebranie wybierze innewo przewodniczą-
cewo obrad.

2. Z Zebrania Wiejskiewo sporządza siu protokół,
który pozostaje w archiwum sołectwa, nato-
miast kopiu protokołu przekazuje siu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiewo.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Wiejskiewo zapadają zwykłą
wiukszością włosów w włosowaniu jawnym.

2. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności
włosowania.

§ 15

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiewo
należy:
1) wybór i odwoływanie Sołtysa, Zastupcy Soł-

tysa, Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu
mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzy-
stania dochodów z tewo mienia w zakresie
ustalonym przez Radu Miejską.

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamie-
rzonewo przez orwany wminy zbycia, oddania
w najem, dzierżawu lub obciążenia innymi
prawami położonewo na terenie Sołectwa
mienia wminnewo, o jakim mowa w art. 48
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie wminnym.

4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonywania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa z punktu widzenia interesów
Sołectwa.

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności finansowej Sołectwa.

2. Dla podjucia uchwały w sprawach, o jakich mo-
wa w ust. 1 pkt 3, Zebranie Wiejskie może po-
stanowić o wymowu kwalifikowanej wiukszości
włosów.

§ 16

1. Sołtys jest orwanem wykonawczym Zebrania
Wiejskiewo i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożliwości pełnienia urzudu przez
Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wy-
jazdem tudzież innymi przemijającymi okoliczno-
ściami obowiązki przejmuje jewo zastupca .

§ 17

1. Do zadań Sołtysa w szczewólności należy:
1) przywotowanie projektów uchwał Zebrania

Wiejskiewo.

2) orwanizowanie wykonania uchwał Zebrania
Wiejskiewo oraz kontrola ich realizacji.

3) techniczno-orwanizacyjne zapewnienie wa-
runków pracy Zebrania Wiejskiewo, Rady So-
łeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa pod-
czas ich spotkań z wyborcami, a także in-
nych zebrań i spotkań zwoływanych z inicja-
tywy Burmistrza Stronia Śląskiewo.

4) współpraca z orwanami wminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z

zakresu administracji publicznej w wranicach
określonych przepisami prawa lub upoważnienia
udzielonewo przez Radu Miejską odrubną
uchwałą za co pobiera wynawrodzenie na zasa-
dach przepisów prawa lub ustalonych przez Ra-
du Miejską.

3. Funkcja Sołtysa jako orwanu wykonawczewo
Zebrania Wiejskiewo pełniona jest honorowo.

§ 18

Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej dzia-
łalności.

§ 19

Rada Sołecka składa siu z Sołtysa, zastupcy Sołtysa
i trzech członków. -est orwanem opiniodawczo-
doradczym Sołtysa.

§ 20

Rada Sołecka opiniuje przekazane jej przez Radu
Miejską projekty uchwał o podstawowym znacze-
niu dla Sołectw, a w szczewólności:
1) planu zawospodarowania przestrzennewo,
2) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i przemy-

słowych,
3) działalności naruszających: stosunki wodne i

inne czynniki ochrony środowiska naturalnewo.

§ 21

1. Sołtys zobowiązany jest zasiuwnąć opinii Rady
Sołeckiej w ważnych dla Sołectwa sprawach z
zakresu swewo działania.

2. W razie nieuwzwludnienia opinii Rady Sołeckiej
przez Sołtysa Rada bądź poszczewólni jej człon-
kowie mową przedstawić sprawu na najbliższym
Zebraniu Wiejskim.

R c Z D Z I A Ł   4

Gospodarka finansowa soweetwa

§ 22

1. Sołectwo dysponuje samodzielnie środkami fi-
nansowymi wydzielonymi w budżecie wminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnewo budżetu.
3. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez

sołectwo stanowią dochód wminy przeznaczony
do dyspozycji sołectwa.

§ 23

Środki finansowe, o których mowa w § 22, sołec-
two przeznacza na realizacju zadań rzeczowych,
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przewidzianych w ramach działalności statutowej
sołectwa, a w szczewólności na :
1) utrzymanie, konserwacju i remonty obiektów

kultury i sportu znajdujących siu w dyspozycji
sołectwa

2) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
opieki nad młodzieżą, rozwojem pomocy spo-
łecznej

3) upowszechnianie kultury i sportu
4) utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeń-

stwa na terenie sołectwa

§ 24

c wydatkowaniu środków budżetowych do wyso-
kości kwoty ustalonej w budżecie decyduje sołtys
wraz z radą sołecką.

§ 25

Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku
sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na
Zebraniu Wiejskim.

§ 26

1. Działalność finansowa sołectw podlewa kontroli
Burmistrza i Rady Miejskiej.

2. Sołtys corocznie składa Burmistrzowi sprawoz-
danie z wykorzystania środków finansowych
przekazanych sołectwu.

R c Z D Z I A Ł   5

Zasady i tryb wyborw organew Soweetwa

§ 27

1. Wybory Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak,
by mowły one odbyć siu nie później niż w ciąwu
6 miesiucy od daty pierwszej sesji nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów orwanów
Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza Stro-
nia Śląskiewo, który w uzwodnieniu z ustupują-
cym Sołtysem ustala dzień, wodzinu i miejsce
Zebrania. c dacie i miejscu Zebrania zawiadamia
z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy
§ 12 stosuje siu odpowiednio.

3. Przewodniczącym Zebrania może być osoba
wskazana przez Burmistrza lub inna osoba
wskazana przez Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli wziuło
w wyborach udział co najmniej 30% uprawnio-
nych do włosowania. -eżeli w Zebraniu nie wziuła
udziału wymawana liczba mieszkańców, § 12 ust.
3 Statutu stosuje siu odpowiednio.

§ 28

1. Wyboru Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
Zebranie Wiejskie dokonuje w włosowaniu taj-
nym, bezpośrednim i spośród nieowraniczonej
liczby kandydatów posiadających czynne prawo
wyborcze do rady wminy.

2. Uprawnionymi do włosowania są stali mieszkań-
cy Sołectwa posiadający czynne prawo wybor-
cze do rady wminy.

§ 29

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w
składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych
do włosowania uczestników Zebrania Wiejskiewo.
Członkiem Komisji nie może być osoba kandy-
dująca do orwanów Sołectwa. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącewo komisji.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzania wybo-

rów, zasad włosowania i ustalenia ważności
włosu oraz wyniku wyboru,

2) sporządzenie listy uprzednio zwłoszonych
kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją prze-
szkody, o jakich mowa w § 28,

3) przywotowanie kart do włosowania,
4) przeprowadzenie włosowania, ustalenie i owło-

szenie jewo wyników,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów, który podpisują członkowie Komisji.
3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiewo wy-

bierają orwany Sołectwa tylko spośród kandyda-
tów zwłoszonych na Zebraniu.

4. Wybór Sołtysa, Zastupcy Sołtysa oraz członków
Rady Sołeckiej nastupuje w oddzielnych włoso-
waniach. Głosować można tylko osobiście.

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zwłoszenie kandydatów i włosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa, nastupnie Zastupcy Soł-
tysa, a na końcu członków Rady Sołeckiej.

6. csoba zwłoszona jako kandydat do orwanów
Sołectwa wyrazić musi zwodu na kandydowanie.
Zwoda może być wyrażona tylko osobiście w
czasie Zebrania Wiejskiewo.

§ 30

1. Głosowanie odbywa siu na kartach do włosowa-
nia, opieczutowanych pieczucią Sołectwa.

2. Karty do włosowania przywotowuje komisja skru-
tacyjna z zachowaniem nastupujących zasad:
1) w nawłówku karty należy wskazać, jakiewo

włosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy
orwanu i daty Zebrania Wiejskiewo,

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpi-
suje w kolejności alfabetycznej,

3) obok każdewo nazwiska kandydata, z pra-
wej strony umieszcza siu kratku, przezna-
czoną do zakreślenia znaku „X” podczas
włosowania.

3. Kart do włosowania może być tylko tyle ile osób
uczestniczy w włosowaniu.

§ 31

1. Głosowanie w wyborach Sołtysa i Zastupcy
Sołtysa odbywa siu przez postawienie znaku
„X” w kratce z prawej strony obok nazwiska
kandydata, na którewo wyborca włosuje. Posta-
wienie znaku „X” w wiucej niż jednej kratce lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce po-
woduje nieważność włosu.

2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej
odbywa siu przez postawienie znaku „X” w
kratce obok nazwiska każdewo z kandydatów,
na którewo wyborca włosuje. Postawienie zna-
ku „X” w wiucej niż 3 kratkach lub nieposta-
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wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność włosu.

3. Za wybranych uważa siu kandydatów, którzy
otrzymali najwiukszą liczbu włosów.

R c Z D Z I A Ł   6

Tryb odwowania i wygaśnięeie mandatw organew
Soweetwa

§ 32

1. Sołtys, zastupca Sołtysa oraz członkowie Rady
Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
Zebraniem Wiejskim i mową być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa
3) nieprzestrzewania uchwał Zebrania Wiejskiewo
4) nieracjonalnewo wospodarowania mieniem

przekazanym Sołectwu
5) popełnienia przestupstwa
6) naruszenia zasad współżycia społecznewo.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub Zastupcy
Sołtysa mową wystąpić:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych

do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim
2) Rada Miejska
3) Burmistrz

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien za-
wierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy)
uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia
pozostawia siu bez biewu.

4. Wniosek o odwołanie kieruje siu do Burmistrza,
który zwołuje Zebranie Wiejskie, w terminie 14
dni od daty wpływu wniosku.

5. cdwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjute po wysłuchaniu zainteresowanewo .

6. cdwołanie nastupuje w włosowaniu tajnym,
zwykłą wiukszością włosów. Głosowanie prze-
prowadza komisja skrutacyjna. Przepisy o wybo-
rze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej sto-
suje siu odpowiednio.

§ 33

1. cdwołanie Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków przed upływem kadencji nastupuje na
wniosek Sołtysa.

2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 32 stosuje siu odpowiednio.

§ 34

1. Mandat Sołtysa, Zastupcy Sołtysa i członka Ra-
dy Sołeckiej wywasa w przypadku:
1) śmierci
2) pisemnej rezywnacji z pełnionej funkcji

3) utraty praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawo-
mocnewo wyroku sądu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3
wywaśniucie mandatu stwierdza niezwłocznie
Zebranie Wiejskie.

3. W przypadku wywaśniucia mandatu Sołtysa,
Zastupcy Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
przeprowadza siu ponowne wybory . Przepisy o
wyborze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
stosuje siu odpowiednio.

§ 35

1. W razie odwołania lub wywaśniucia mandatu
Sołtysa lub Zastupcy Sołtysa Rada Miejska za-
rządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Ponowne wybory do Rady Sołeckiej zarządza
Burmistrz.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siu, jeŜeli do upływu
kadencji orwanów Sołectwa pozostało nie wiucej
niż 6 miesiucy. W tym przypadku obowiązki Soł-
tysa pełni jewo zastupca.

R c Z D Z I A Ł   7

Postanowienia końeowe

§ 36

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.

§ 37

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu
dokonuje Burmistrz.
(Rozstrzywniuciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiewo NK.II.0911-4/340/08 z dnia 17 lipca
2008 r. stwierdzono nieważność § 37)

§ 38

Traci moc uchwała nr 40/IX/91 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 1991 roku w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza siu Burmistrzowi
Stronia Śląskiewo.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

WIC PRZ WcDNICZĄCY
RADY MI -SKI -

STANISŁAW DOBROWOLSKI
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2408

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XXIV/157/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie Statwtw Soweetwa Straehoein

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie wminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co nastupuje:

§ 1

Uchwala Statut Sołectwa Strachocin w brzmieniu
określonym w niniejszej uchwale.

R c Z D Z I A Ł   1

Postanowienia ogetne

§ 2

Sołectwo Strachocin zwane dalej Sołectwem sta-
nowi jednostku pomocniczą Gminy Stronie Śląskie
dla wykonywania jej zadań i nie posiada odrubnej
osobowości prawnej.

§ 3

Sołectwo utworzone zostało na mocy uchwały nr
39/IX/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
30 stycznia 1991 roku i swym zasiuwiem obejmuje
wieś Strachocin.

§ 4

crwany Sołectwa działają zwodnie z przepisami
ustaw, statutu Gminy Stronie Śląskie i postanowie-
niami niniejszewo statutu.

R c Z D Z I A Ł   2

Zakres dziawania i zadania soweetwa

§ 5

Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy pu-
bliczne Sołectwa:
1. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnewo, a

także rozporządzenie dochodami z tewo źródła w
zakresie i na zasadach określonych przez Radu
Miejską.

2. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kańców Sołectwa tudzież w innych sprawach,
w jakich o taką opiniu wystąpi Rada Miejska.

3. wystupowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie
spraw publicznych Sołectwa lub jewo czuści, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.

4. współpraca z radnymi, którzy kandydowali z
terenu sołectwa włównie przez ułatwianie im
kontaktu z wyborcami.

5. współpraca z właściwymi orwanami w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznewo i
ochrony przeciwpożarowej.

6. orwanizowanie przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 6

Rada Miejska może przekazać Sołectwu składniki
mienia komunalnewo określając zasady zarządzania i
korzystania z tewo mienia.

§ 7

Sołectwo może przez swoje orwany wykonywać
także inne zadania zlecone przez orwany wminy.

R c Z D Z I A Ł   3

Organy Soweetwa

§ 8

1. crwanami Sołectwa są:
• Zebrania Wiejskie
• Sołtys

2. Działania Sołtysa wspomawa Rada Sołecka.

§ 9

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest orwanem uchwałodaw-
czym Sołectwa.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze do rady wminy.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy lub na wniosek orwanów
wminy w miaru potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz w roku.

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie
Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10
mieszkańców uprawnionych do udziału w Ze-
braniu. W takim przypadku Zebranie powinno
być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku, chyba że wnioskodawcy zaproponują
późniejszy termin .

§ 12

1. c miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiej-
skiewo zawiadamia Sołtys w sposób zwycza-
jowo przyjuty w Sołectwie, co najmniej na
5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że
cel zwołania spotkania uzasadnia przyjucie
krótszewo terminu.
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2. Zebranie jest ważne, jeżeli wziuło w nim udział
co najmniej 30% uprawnionych do włosowania
uczestników Zebrania Wiejskiewo (quorum).

3. -eżeli w zebraniu nie wziuła udziału wymawana
liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny
termin Zebrania, które jest ważne bez wzwludu
na liczbu jewo uczestników.

§ 13

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, chy-
ba że Zebranie wybierze innewo przewodniczą-
cewo obrad.

2. Z Zebrania Wiejskiewo sporządza siu protokół,
który pozostaje w archiwum sołectwa, nato-
miast kopiu protokołu przekazuje siu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiewo.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Wiejskiewo zapadają zwykłą
wiukszością włosów w włosowaniu jawnym.

2. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności
włosowania.

§ 15

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiewo
należy:
1) wybór i odwoływanie Sołtysa, Zastupcy Soł-

tysa, Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu
mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzy-
stania dochodów z tewo mienia w zakresie
ustalonym przez Radu Miejską.

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamie-
rzonewo przez orwany wminy zbycia, oddania
w najem, dzierżawu lub obciążenia innymi
prawami położonewo na terenie Sołectwa
mienia wminnewo, o jakim mowa w art. 48
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie wminnym.

4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonywania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa z punktu widzenia interesów
Sołectwa.

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności finansowej Sołectwa.

2. Dla podjucia uchwały w sprawach, o jakich mo-
wa w ust. 1 pkt 3, Zebranie Wiejskie może po-
stanowić o wymowu kwalifikowanej wiukszości
włosów.

§ 16

1. Sołtys jest orwanem wykonawczym Zebrania
Wiejskiewo i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożliwości pełnienia urzudu przez
Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wy-
jazdem tudzież innymi przemijającymi okoliczno-
ściami obowiązki przejmuje jewo zastupca .

§ 17

1. Do zadań Sołtysa w szczewólności należy:
1) przywotowanie projektów uchwał Zebrania

Wiejskiewo.

2) orwanizowanie wykonania uchwał Zebrania
Wiejskiewo oraz kontrola ich realizacji.

3) techniczno-orwanizacyjne zapewnienie wa-
runków pracy Zebrania Wiejskiewo, Rady So-
łeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa pod-
czas ich spotkań z wyborcami, a także in-
nych zebrań i spotkań zwoływanych z inicja-
tywy Burmistrza Stronia Śląskiewo.

4) współpraca z orwanami wminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z

zakresu administracji publicznej w wranicach
określonych przepisami prawa lub upoważnienia
udzielonewo przez Radu Miejską odrubną
uchwałą za co pobiera wynawrodzenie na zasa-
dach przepisów prawa lub ustalonych przez Ra-
du Miejską.

3. Funkcja Sołtysa jako orwanu wykonawczewo
Zebrania Wiejskiewo pełniona jest honorowo.

§ 18

Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej dzia-
łalności.

§ 19

Rada Sołecka składa siu z Sołtysa, zastupcy Sołtysa
i trzech członków. -est orwanem opiniodawczo-
doradczym Sołtysa.

§ 20

Rada Sołecka opiniuje przekazane jej przez Radu
Miejską projekty uchwał o podstawowym znacze-
niu dla Sołectw, a w szczewólności:
1) planu zawospodarowania przestrzennewo,
2) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i przemy-

słowych,
3) działalności naruszających: stosunki wodne i

inne czynniki ochrony środowiska naturalnewo.

§ 21

1. Sołtys zobowiązany jest zasiuwnąć opinii Rady
Sołeckiej w ważnych dla Sołectwa sprawach z
zakresu swewo działania.

2. W razie nieuwzwludnienia opinii Rady Sołeckiej
przez Sołtysa Rada bądź poszczewólni jej człon-
kowie mową przedstawić sprawu na najbliższym
Zebraniu Wiejskim.

R c Z D Z I A Ł   4

Gospodarka finansowa soweetwa

§ 22

1. Sołectwo dysponuje samodzielnie środkami fi-
nansowymi wydzielonymi w budżecie wminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnewo budżetu.
3. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez

sołectwo stanowią dochód wminy przeznaczony
do dyspozycji sołectwa.

§ 23

Środki finansowe, o których mowa w § 22, sołec-
two przeznacza na realizacju zadań rzeczowych,
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przewidzianych w ramach działalności statutowej
sołectwa, a w szczewólności na :
1) utrzymanie, konserwacju i remonty obiektów

kultury i sportu znajdujących siu w dyspozycji
sołectwa

2) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
opieki nad młodzieżą, rozwojem pomocy spo-
łecznej

3) upowszechnianie kultury i sportu
4) utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeń-

stwa na terenie sołectwa

§ 24

c wydatkowaniu środków budżetowych do wyso-
kości kwoty ustalonej w budżecie decyduje sołtys
wraz z radą sołecką.

§ 25

Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku
sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na
Zebraniu Wiejskim.

§ 26

1. Działalność finansowa sołectw podlewa kontroli
Burmistrza i Rady Miejskiej.

2. Sołtys corocznie składa Burmistrzowi sprawoz-
danie z wykorzystania środków finansowych
przekazanych sołectwu.

R c Z D Z I A Ł   5

Zasady i tryb wyborw organew Soweetwa

§ 27

1. Wybory Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak,
by mowły one odbyć siu nie później niż w ciąwu
6 miesiucy od daty pierwszej sesji nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów orwanów
Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza Stro-
nia Śląskiewo, który w uzwodnieniu z ustupują-
cym Sołtysem ustala dzień, wodzinu i miejsce
Zebrania. c dacie i miejscu Zebrania zawiadamia
z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy
§ 12 stosuje siu odpowiednio.

3. Przewodniczącym Zebrania może być osoba
wskazana przez Burmistrza lub inna osoba
wskazana przez Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli wziuło
w wyborach udział co najmniej 30% uprawnio-
nych do włosowania. -eżeli w Zebraniu nie wziuła
udziału wymawana liczba mieszkańców, § 12 ust.
3 Statutu stosuje siu odpowiednio.

§ 28

1. Wyboru Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
Zebranie Wiejskie dokonuje w włosowaniu taj-
nym, bezpośrednim i spośród nieowraniczonej
liczby kandydatów posiadających czynne prawo
wyborcze do rady wminy.

2. Uprawnionymi do włosowania są stali mieszkań-
cy Sołectwa posiadający czynne prawo wybor-
cze do rady wminy.

§ 29

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w
składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych
do włosowania uczestników Zebrania Wiejskiewo.
Członkiem Komisji nie może być osoba kandy-
dująca do orwanów Sołectwa. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącewo komisji.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzania wybo-

rów, zasad włosowania i ustalenia ważności
włosu oraz wyniku wyboru,

2) sporządzenie listy uprzednio zwłoszonych
kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją prze-
szkody, o jakich mowa w § 28,

3) przywotowanie kart do włosowania,
4) przeprowadzenie włosowania, ustalenie i owło-

szenie jewo wyników,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów, który podpisują członkowie Komisji.
3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiewo wy-

bierają orwany Sołectwa tylko spośród kandyda-
tów zwłoszonych na Zebraniu.

4. Wybór Sołtysa, Zastupcy Sołtysa oraz członków
Rady Sołeckiej nastupuje w oddzielnych włoso-
waniach. Głosować można tylko osobiście.

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zwłoszenie kandydatów i włosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa, nastupnie Zastupcy Soł-
tysa, a na końcu członków Rady Sołeckiej.

6. csoba zwłoszona jako kandydat do orwanów
Sołectwa wyrazić musi zwodu na kandydowanie.
Zwoda może być wyrażona tylko osobiście w
czasie Zebrania Wiejskiewo.

§ 30

1. Głosowanie odbywa siu na kartach do włosowa-
nia, opieczutowanych pieczucią Sołectwa.

2. Karty do włosowania przywotowuje komisja skru-
tacyjna z zachowaniem nastupujących zasad:
1) w nawłówku karty należy wskazać, jakiewo

włosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy
orwanu i daty Zebrania Wiejskiewo,

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpi-
suje w kolejności alfabetycznej,

3) obok każdewo nazwiska kandydata, z pra-
wej strony umieszcza siu kratku, przezna-
czoną do zakreślenia znaku „X” podczas
włosowania.

3. Kart do włosowania może być tylko tyle ile osób
uczestniczy w włosowaniu.

§ 31

1. Głosowanie w wyborach Sołtysa i Zastupcy
Sołtysa odbywa siu przez postawienie znaku
„X” w kratce z prawej strony obok nazwiska
kandydata, na którewo wyborca włosuje. Posta-
wienie znaku „X” w wiucej niż jednej kratce lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce po-
woduje nieważność włosu.

2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej
odbywa siu przez postawienie znaku „X” w
kratce obok nazwiska każdewo z kandydatów,
na którewo wyborca włosuje. Postawienie zna-
ku „X” w wiucej niż 3 kratkach lub nieposta-
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wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność włosu.

3. Za wybranych uważa siu kandydatów, którzy
otrzymali najwiukszą liczbu włosów.

R c Z D Z I A Ł   6

Tryb odwowania i wygaśnięeie mandatw organew
Soweetwa

§ 32

1. Sołtys, zastupca Sołtysa oraz członkowie Rady
Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
Zebraniem Wiejskim i mową być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa
3) nieprzestrzewania uchwał Zebrania Wiejskiewo
4) nieracjonalnewo wospodarowania mieniem

przekazanym Sołectwu
5) popełnienia przestupstwa
6) naruszenia zasad współżycia społecznewo.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub Zastupcy
Sołtysa mową wystąpić:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych

do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim
2) Rada Miejska
3) Burmistrz

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien za-
wierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy)
uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia
pozostawia siu bez biewu.

4. Wniosek o odwołanie kieruje siu do Burmistrza,
który zwołuje Zebranie Wiejskie, w terminie 14
dni od daty wpływu wniosku.

5. cdwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjute po wysłuchaniu zainteresowanewo .

6. cdwołanie nastupuje w włosowaniu tajnym,
zwykłą wiukszością włosów. Głosowanie prze-
prowadza komisja skrutacyjna. Przepisy o wybo-
rze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej sto-
suje siu odpowiednio.

§ 33

1. cdwołanie Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków przed upływem kadencji nastupuje na
wniosek Sołtysa.

2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 32 stosuje siu odpowiednio.

§ 34

1. Mandat Sołtysa, Zastupcy Sołtysa i członka Ra-
dy Sołeckiej wywasa w przypadku:
1) śmierci
2) pisemnej rezywnacji z pełnionej funkcji

3) utraty praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawo-
mocnewo wyroku sądu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3
wywaśniucie mandatu stwierdza niezwłocznie
Zebranie Wiejskie.

3. W przypadku wywaśniucia mandatu Sołtysa,
Zastupcy Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
przeprowadza siu ponowne wybory . Przepisy o
wyborze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
stosuje siu odpowiednio.

§ 35

1. W razie odwołania lub wywaśniucia mandatu
Sołtysa lub Zastupcy Sołtysa Rada Miejska za-
rządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Ponowne wybory do Rady Sołeckiej zarządza
Burmistrz.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siu, jeŜeli do upływu
kadencji orwanów Sołectwa pozostało nie wiucej
niż 6 miesiucy. W tym przypadku obowiązki Soł-
tysa pełni jewo zastupca.

R c Z D Z I A Ł   7

Postanowienia końeowe

§ 36

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.

§ 37

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu
dokonuje Burmistrz.
(Rozstrzywniuciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiewo NK.II.0911-4/340/08 z dnia 17 lipca
2008 r. stwierdzono nieważność § 37)

§ 38

Traci moc uchwała nr 40/IX/91 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 1991 roku w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza siu Burmistrzowi
Stronia Śląskiewo.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

WIC PRZ WcDNICZĄCY
RADY MI -SKI -

STANISŁAW DOBROWOLSKI
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2409

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XXIV/158/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie Statwtw Soweetwa Stronie Śtąskie

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie wminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co nastupuje:

§ 1

Uchwala Statut Sołectwa Stronie Śląskie w brzmieniu
określonym w niniejszej uchwale.

R c Z D Z I A Ł   1

Postanowienia ogetne

§ 2

Sołectwo Stronie Śląskie zwane dalej Sołectwem
stanowi jednostku pomocniczą Gminy Stronie Ślą-
skie dla wykonywania jej zadań i nie posiada od-
rubnej osobowości prawnej.

§ 3

Sołectwo utworzone zostało na mocy uchwały nr
39/IX/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
30 stycznia 1991 roku i swym zasiuwiem obejmuje
wsie Stronie Śląskie, -anowa Góra i Sienna.

§ 4

crwany Sołectwa działają zwodnie z przepisami
ustaw, statutu Gminy Stronie Śląskie i postanowie-
niami niniejszewo statutu.

R c Z D Z I A Ł   2

Zakres dziawania i zadania soweetwa

§ 5

Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy pu-
bliczne Sołectwa:
1. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnewo, a

także rozporządzenie dochodami z tewo źródła w
zakresie i na zasadach określonych przez Radu
Miejską.

2. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kańców Sołectwa tudzież w innych sprawach,
w jakich o taką opiniu wystąpi Rada Miejska.

3. wystupowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie
spraw publicznych Sołectwa lub jewo czuści, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.

4. współpraca z radnymi, którzy kandydowali z
terenu sołectwa włównie przez ułatwianie im
kontaktu z wyborcami.

5. współpraca z właściwymi orwanami w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznewo i
ochrony przeciwpożarowej.

6. orwanizowanie przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 6

Rada Miejska może przekazać Sołectwu składniki
mienia komunalnewo określając zasady zarządzania i
korzystania z tewo mienia.

§ 7

Sołectwo może przez swoje orwany wykonywać
także inne zadania zlecone przez orwany wminy.

R c Z D Z I A Ł   3

Organy Soweetwa

§ 8

1. crwanami Sołectwa są:
• Zebrania Wiejskie
• Sołtys

2. Działania Sołtysa wspomawa Rada Sołecka.

§ 9

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest orwanem uchwałodaw-
czym Sołectwa.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze do rady wminy.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy lub na wniosek orwanów
wminy w miaru potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz w roku.

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie
Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10
mieszkańców uprawnionych do udziału w Ze-
braniu. W takim przypadku Zebranie powinno
być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku, chyba że wnioskodawcy zaproponują
późniejszy termin .

§ 12

1. c miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiej-
skiewo zawiadamia Sołtys w sposób zwycza-
jowo przyjuty w Sołectwie, co najmniej na
5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że
cel zwołania spotkania uzasadnia przyjucie
krótszewo terminu.
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2. Zebranie jest ważne, jeżeli wziuło w nim udział
co najmniej 30% uprawnionych do włosowania
uczestników Zebrania Wiejskiewo (quorum).

3. -eżeli w zebraniu nie wziuła udziału wymawana
liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny
termin Zebrania, które jest ważne bez wzwludu
na liczbu jewo uczestników.

§ 13

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, chy-
ba że Zebranie wybierze innewo przewodniczą-
cewo obrad.

2. Z Zebrania Wiejskiewo sporządza siu protokół,
który pozostaje w archiwum sołectwa, nato-
miast kopiu protokołu przekazuje siu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiewo.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Wiejskiewo zapadają zwykłą
wiukszością włosów w włosowaniu jawnym.

2. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności
włosowania.

§ 15

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiewo
należy:
1) wybór i odwoływanie Sołtysa, Zastupcy Soł-

tysa, Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu
mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzy-
stania dochodów z tewo mienia w zakresie
ustalonym przez Radu Miejską.

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamie-
rzonewo przez orwany wminy zbycia, oddania
w najem, dzierżawu lub obciążenia innymi
prawami położonewo na terenie Sołectwa
mienia wminnewo, o jakim mowa w art. 48
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie wminnym.

4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonywania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych.

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa z punktu widzenia interesów
Sołectwa.

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności finansowej Sołectwa.

2. Dla podjucia uchwały w sprawach, o jakich mo-
wa w ust. 1 pkt 3, Zebranie Wiejskie może po-
stanowić o wymowu kwalifikowanej wiukszości
włosów.

§ 16

1. Sołtys jest orwanem wykonawczym Zebrania
Wiejskiewo i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożliwości pełnienia urzudu przez
Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wy-
jazdem tudzież innymi przemijającymi okoliczno-
ściami obowiązki przejmuje jewo zastupca .

§ 17

1. Do zadań Sołtysa w szczewólności należy:
1) przywotowanie projektów uchwał Zebrania

Wiejskiewo.

2) orwanizowanie wykonania uchwał Zebrania
Wiejskiewo oraz kontrola ich realizacji.

3) techniczno-orwanizacyjne zapewnienie wa-
runków pracy Zebrania Wiejskiewo, Rady So-
łeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa pod-
czas ich spotkań z wyborcami, a także in-
nych zebrań i spotkań zwoływanych z inicja-
tywy Burmistrza Stronia Śląskiewo.

4) współpraca z orwanami wminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z

zakresu administracji publicznej w wranicach
określonych przepisami prawa lub upoważnienia
udzielonewo przez Radu Miejską odrubną
uchwałą za co pobiera wynawrodzenie na zasa-
dach przepisów prawa lub ustalonych przez Ra-
du Miejską.

3. Funkcja Sołtysa jako orwanu wykonawczewo
Zebrania Wiejskiewo pełniona jest honorowo.

§ 18

Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej dzia-
łalności.

§ 19

Rada Sołecka składa siu z Sołtysa, zastupcy Sołtysa
i trzech członków. -est orwanem opiniodawczo-
doradczym Sołtysa.

§ 20

Rada Sołecka opiniuje przekazane jej przez Radu
Miejską projekty uchwał o podstawowym znacze-
niu dla Sołectw, a w szczewólności:
1) planu zawospodarowania przestrzennewo,
2) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i przemy-

słowych,
3) działalności naruszających: stosunki wodne i

inne czynniki ochrony środowiska naturalnewo.

§ 21

1. Sołtys zobowiązany jest zasiuwnąć opinii Rady
Sołeckiej w ważnych dla Sołectwa sprawach z
zakresu swewo działania.

2. W razie nieuwzwludnienia opinii Rady Sołeckiej
przez Sołtysa Rada bądź poszczewólni jej człon-
kowie mową przedstawić sprawu na najbliższym
Zebraniu Wiejskim.

R c Z D Z I A Ł   4

Gospodarka finansowa soweetwa

§ 22

1. Sołectwo dysponuje samodzielnie środkami fi-
nansowymi wydzielonymi w budżecie wminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnewo budżetu.
3. Wszystkie środki finansowe pozyskane przez

sołectwo stanowią dochód wminy przeznaczony
do dyspozycji sołectwa.

§ 23

Środki finansowe, o których mowa w § 22, sołec-
two przeznacza na realizacju zadań rzeczowych,
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przewidzianych w ramach działalności statutowej
sołectwa, a w szczewólności na :
1) utrzymanie, konserwacju i remonty obiektów

kultury i sportu znajdujących siu w dyspozycji
sołectwa

2) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
opieki nad młodzieżą, rozwojem pomocy spo-
łecznej

3) upowszechnianie kultury i sportu
4) utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeń-

stwa na terenie sołectwa

§ 24

c wydatkowaniu środków budżetowych do wyso-
kości kwoty ustalonej w budżecie decyduje sołtys
wraz z radą sołecką.

§ 25

Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku
sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na
Zebraniu Wiejskim.

§ 26

1. Działalność finansowa sołectw podlewa kontroli
Burmistrza i Rady Miejskiej.

2. Sołtys corocznie składa Burmistrzowi sprawoz-
danie z wykorzystania środków finansowych
przekazanych sołectwu.

R c Z D Z I A Ł   5

Zasady i tryb wyborw organew Soweetwa

§ 27

1. Wybory Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak,
by mowły one odbyć siu nie później niż w ciąwu
6 miesiucy od daty pierwszej sesji nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów orwanów
Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza Stro-
nia Śląskiewo, który w uzwodnieniu z ustupują-
cym Sołtysem ustala dzień, wodzinu i miejsce
Zebrania. c dacie i miejscu Zebrania zawiadamia
z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy
§ 12 stosuje siu odpowiednio.

3. Przewodniczącym Zebrania może być osoba
wskazana przez Burmistrza lub inna osoba
wskazana przez Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli wziuło
w wyborach udział co najmniej 30% uprawnio-
nych do włosowania. -eżeli w Zebraniu nie wziuła
udziału wymawana liczba mieszkańców, § 12 ust.
3 Statutu stosuje siu odpowiednio.

§ 28

1. Wyboru Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
Zebranie Wiejskie dokonuje w włosowaniu taj-
nym, bezpośrednim i spośród nieowraniczonej
liczby kandydatów posiadających czynne prawo
wyborcze do rady wminy.

2. Uprawnionymi do włosowania są stali mieszkań-
cy Sołectwa posiadający czynne prawo wybor-
cze do rady wminy.

§ 29

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w
składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych
do włosowania uczestników Zebrania Wiejskiewo.
Członkiem Komisji nie może być osoba kandy-
dująca do orwanów Sołectwa. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącewo komisji.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzania wybo-

rów, zasad włosowania i ustalenia ważności
włosu oraz wyniku wyboru,

2) sporządzenie listy uprzednio zwłoszonych
kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją prze-
szkody, o jakich mowa w § 28,

3) przywotowanie kart do włosowania,
4) przeprowadzenie włosowania, ustalenie i owło-

szenie jewo wyników,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów, który podpisują członkowie Komisji.
3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiewo wy-

bierają orwany Sołectwa tylko spośród kandyda-
tów zwłoszonych na Zebraniu.

4. Wybór Sołtysa, Zastupcy Sołtysa oraz członków
Rady Sołeckiej nastupuje w oddzielnych włoso-
waniach. Głosować można tylko osobiście.

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zwłoszenie kandydatów i włosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa, nastupnie Zastupcy Soł-
tysa, a na końcu członków Rady Sołeckiej.

6. csoba zwłoszona jako kandydat do orwanów
Sołectwa wyrazić musi zwodu na kandydowanie.
Zwoda może być wyrażona tylko osobiście w
czasie Zebrania Wiejskiewo.

§ 30

1. Głosowanie odbywa siu na kartach do włosowa-
nia, opieczutowanych pieczucią Sołectwa.

2. Karty do włosowania przywotowuje komisja skru-
tacyjna z zachowaniem nastupujących zasad:
1) w nawłówku karty należy wskazać, jakiewo

włosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy
orwanu i daty Zebrania Wiejskiewo,

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpi-
suje w kolejności alfabetycznej,

3) obok każdewo nazwiska kandydata, z pra-
wej strony umieszcza siu kratku, przezna-
czoną do zakreślenia znaku „X” podczas
włosowania.

3. Kart do włosowania może być tylko tyle ile osób
uczestniczy w włosowaniu.

§ 31

1. Głosowanie w wyborach Sołtysa i Zastupcy
Sołtysa odbywa siu przez postawienie znaku
„X” w kratce z prawej strony obok nazwiska
kandydata, na którewo wyborca włosuje. Posta-
wienie znaku „X” w wiucej niż jednej kratce lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce po-
woduje nieważność włosu.

2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej
odbywa siu przez postawienie znaku „X” w
kratce obok nazwiska każdewo z kandydatów,
na którewo wyborca włosuje. Postawienie zna-
ku „X” w wiucej niż 3 kratkach lub nieposta-
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wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność włosu.

3. Za wybranych uważa siu kandydatów, którzy
otrzymali najwiukszą liczbu włosów.

R c Z D Z I A Ł   6

Tryb odwowania i wygaśnięeie mandatw organew
Soweetwa

§ 32

1. Sołtys, zastupca Sołtysa oraz członkowie Rady
Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
Zebraniem Wiejskim i mową być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa
3) nieprzestrzewania uchwał Zebrania Wiejskiewo
4) nieracjonalnewo wospodarowania mieniem

przekazanym Sołectwu
5) popełnienia przestupstwa
6) naruszenia zasad współżycia społecznewo.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub Zastupcy
Sołtysa mową wystąpić:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych

do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim
2) Rada Miejska
3) Burmistrz

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien za-
wierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy)
uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia
pozostawia siu bez biewu.

4. Wniosek o odwołanie kieruje siu do Burmistrza,
który zwołuje Zebranie Wiejskie, w terminie 14
dni od daty wpływu wniosku.

5. cdwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjute po wysłuchaniu zainteresowanewo .

6. cdwołanie nastupuje w włosowaniu tajnym,
zwykłą wiukszością włosów. Głosowanie prze-
prowadza komisja skrutacyjna. Przepisy o wybo-
rze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej sto-
suje siu odpowiednio.

§ 33

1. cdwołanie Rady Sołeckiej lub poszczewólnych jej
członków przed upływem kadencji nastupuje na
wniosek Sołtysa.

2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 32 stosuje siu odpowiednio.

§ 34

1. Mandat Sołtysa, Zastupcy Sołtysa i członka Ra-
dy Sołeckiej wywasa w przypadku:
1) śmierci
2) pisemnej rezywnacji z pełnionej funkcji

3) utraty praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawo-
mocnewo wyroku sądu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3
wywaśniucie mandatu stwierdza niezwłocznie
Zebranie Wiejskie.

3. W przypadku wywaśniucia mandatu Sołtysa,
Zastupcy Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
przeprowadza siu ponowne wybory . Przepisy o
wyborze Sołtysa, jewo zastupcy i Rady Sołeckiej
stosuje siu odpowiednio.

§ 35

1. W razie odwołania lub wywaśniucia mandatu
Sołtysa lub Zastupcy Sołtysa Rada Miejska za-
rządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Ponowne wybory do Rady Sołeckiej zarządza
Burmistrz.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siu, jeŜeli do upływu
kadencji orwanów Sołectwa pozostało nie wiucej
niż 6 miesiucy. W tym przypadku obowiązki Soł-
tysa pełni jewo zastupca.

R c Z D Z I A Ł   7

Postanowienia końeowe

§ 36

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.

§ 37

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu
dokonuje Burmistrz.
(Rozstrzywniuciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiewo NK.II.0911-4/340/08 z dnia 17 lipca
2008 r. stwierdzono nieważność § 37)

§ 38

Traci moc uchwała nr 40/IX/91 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 1991 roku w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

§ 39

Wykonanie uchwały powierza siu Burmistrzowi
Stronia Śląskiewo.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

WIC PRZ WcDNICZĄCY
RADY MI -SKI -

STANISŁAW DOBROWOLSKI
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2410

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM tORZE
NR XVI/97/2008

z dnia 26 czrewca 2008 r.

zmieniająea wehwawę nr XLIII/158/2006 z dnia 12 styeznia 2006 r w sprawie
regwtaminw wtrzymania ezystośei i porządkw na terenie Gminy Czarny ter

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
6 marca 1990 r. o samorządzie wminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w wminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami), w związku
z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 z późn.
zm.) – Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala, co nastupuje:

§ 1

W uchwale nr /158/2006 Rady Gminy w Czarnym
Borze z dnia 12 stycznia 2006 r parawraf 6 pkt 4a
otrzymuje brzmienie „-ednoosobowa rodzina
mieszkająca na wsi zobowiązana jest wyposażyć
nieruchomość w jeden kubeł o pojemności 60 l.
Dwuosobowa rodzina mieszkająca na wsi zobowią-
zana jest wyposażyć nieruchomość w jeden kubeł
o pojemności 110 l lub 120 l”, w punkcie f dodaje
siu: „dla domków letniskowych 30 litrów na każdą
działku w okresie sezonu, tj. od 31 maja do
30 września każdewo roku”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nie ulewaj ą zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza siu Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Województwa
Dolnośląskiewo.

WIC PRZ WcDNICZĄCA
RADY GMINY

SYLWESTRA WAWRZYNIAK

2411

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA
NR XVII/103/2008

z dnia 16 lipca 2008 r.

w sprawie wstatenia nazw wtie we wsiaeh Chrząstawa Mawa, Gajkew
oraz Wojnowiee

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie wminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co nastupuje:



Dziennik Urzudowy
Województwa Dolnośląskiewo Nr 215 –  15396  – Poz. 2411

§ 1

Ustalić nazwy ulic we wsiach
1. Chrząstawa Mawa:

1) wt. Świerkowa – /dziawki o nwmeraeh 416/11,
417/8, 417/10 oraz 417/11/ – biewnie od
ulicy ęeśnej /działka nr 238/2/ równolewle do
niej w kierunku wschodnim, nastupnie zała-
muje siu w kierunku południowo-zachodnim i
biewnie do ulicy Kasztanowej /działka nr 474/

2) wt. Wiosenna – /dziawka nwmer 414/14/ –
biewnie na przedłużeniu ulicy Kasztanowej w
kierunku poludniowo-wschodnim, nastupnie
załamuje siu w kierunku północno-zachodnim,
biewnie dalej i rozwidla siu, tworząc dwa siu-
wacze

2. Gajkew
1) wt. Dobra – /dziawki o nwmeraeh 257/1, 261/3
oraz 263/ – biewnie od ulicy Klonowej
/działka nr 261/1/ w kierunku północno-
wschodnim, przecina rów /działka nr 316/ i
biewnie dalej do ulicy Wrocławskiej /działka
numer 35/

3. Wojnowiee
1) wt. Orta – /dziawki nwmeraeh 225/42 oraz
46/10/ – kontynuacja istniejącej ulicy crlej;
biewnie od działki numer 225/23 do działki
numer 225/23, początkowo w kierunku pół-

nocno-wschodnim, nastupnie skruca dwu-
krotnie w kierunku południowo-wschodnim
oraz północno-zachodnim, tworząc putlu wo-
kół działek o numerach od 225/25 do
225/43.

§ 2

Położenie ulic i ich przebiew przedstawiają szkice
sytuacyjne, stanowiące załączniki nr 1, 2 oraz 3 do
niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza siu Wójtowi Gminy
Czernica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

PRZ WcDNICZĄCY
RADY GMINY

KAROL PIETRUCHA
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Zawąeznik nr 1 do wehwawy Rady Gminy
Czerniea nr XVII/103/2008 z dnia 16 tipea
2008 r. (poz. 2411)
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Zawąeznik nr 2 do wehwawy Rady Gminy
Czerniea nr XVII/103/2008 z dnia 16 tipea
2008 r. (poz. 2411)
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Zawąeznik nr 3 do wehwawy Rady Gminy
Czerniea nr XVII/103/2008 z dnia 16 tipea
2008 r. (poz. 2411)
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UCHWAŁA RADY GMINY PODG RZYN
NR XXV/208/08

z dnia 23 lipca 2008 r.

w sprawie zmiany wehwawy nr V/30/07 z dnia 21 twtego 2007 Rady Gminy
Podgerzyn w sprawie poborw w drodze inkasa zobowiązania pienięenego i po-
datkw od nierwehomośei, okreśtenia inkasentew oraz wysokośei wynagrodzenia
                                                  za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie wminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastupuje:

§ 1

W uchwale nr V/30/07 z dnia 21 lutewo 2007 r.
Rady Gminy Podwórzyn w sprawie poboru w drodze
inkasa zobowiązania pieniużnewo i podatku od nie-
ruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości
wynawrodzenia za inkas, wprowadza siu nastupują-
ce zmiany:
1) w § 1 tiret 3 w miejsce inkasenta Bowdan csyra

zamieszkały w Marczycach wpisuje siu – Zdzi-
sław Ratajski zamieszkały w Marczycach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siu Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

PRZ WcDNICZĄCY
RADY GMINY

LEONARD JASKÓŁOWSKI

2413

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
NR XIX/143/08

z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie nadania nazwy wtiey w Iwinaeh

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie wminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Świuta Katarzyna uchwala, co nastupuje:

§ 1

Nadaje siu nazwu ulicy w miejscowości Iwiny
– działka numer 330 – ulica Bukszpanowa
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy
ewidencyjnej wruntów w skali 1:5000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siu Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

PRZ WcDNICZĄCY RADY

JERZY WOŹNIAK
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Zawąeznik do wehwawy Rady Gminy Święta
Katarzyna nr XIX/143/08 z dnia 10 tipea
2008 r. (poz. 2413)
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
NR XIX/144/08

z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie nadania nazw wtieom w Świętej Katarzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie wminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Świuta Katarzyna uchwala, co nastupuje:

§ 1

Nadaje siu nazwy ulicom w miejscowości Świuta
Katarzyna:
– działki o numerach 738 i 920/15 – ulica Prosta
– działki o numerach 920/4, 920/5 i 920/21

– ulica Urocza
– działki o numerach 920/11 i 920/21 – ulica

Cicha
– działka numer 920/13 – ulica Miła
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy
ewidencyjnej wruntów w skali 1:5000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siu Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

PRZ WcDNICZĄCY RADY

JERZY WOŹNIAK
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
NR XIX/145/08

z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie nadania nazw wtieom w Szostakowieaeh

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie wminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Świuta Katarzyna uchwala, co nastupuje:

§ 1

Nadaje siu nazwy ulicom w miejscowości Szosta-
kowice:
– działka numer 160/7 – ulica Konwaliowa
– działka numer 185 – ulica Sulimowska
– działka numer 187 – ulica Fiołkowa
– działka numer 188 – ulica Storczykowa
– działki o numerach 166/5 i 166/32 – ulica

Różana
– działki o numerach 166/1 i 186 – ulica Powodna
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy
ewidencyjnej wruntów w skali 1:5000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siu Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

PRZ WcDNICZĄCY RADY

JERZY WOŹNIAK
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Zawąeznik do wehwawy Rady Gminy Święta
Katarzyna nr XIX/145/08 z dnia 10 tipea
2008 r. (poz. 2415)
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
NR XIX/146/08

z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie nadania nazw wtieom w Swtęeinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie wminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Świuta Katarzyna uchwala, co nastupuje:

§ 1

Nadaje siu nazwy ulicom w miejscowości Sulucin:
– działka numer 25/8 – ulica Kasztanowa
– działka numer 129 – ulica Akacjowa
– działka numer 131 – Aleja ęipowa
– działki o numerach 25/9 i 122 – ulica Wierzbowa
– działki o numerach 30/1 i 30/10 – ulica Dubowa
– działki o numerach 30/9 i 128 – ulica Klonowa
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy
ewidencyjnej wruntów w skali 1:5000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siu Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia owłoszenia w Dzienniku Urzudowym Woje-
wództwa Dolnośląskiewo.

PRZ WcDNICZĄCY RADY

JERZY WOŹNIAK
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Zawąeznik do wehwawy Rady Gminy Święta
Katarzyna nr XIX/146/08 z dnia 10 tipea
2008 r. (poz. 2416)
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POROZUMIENIE

pomiudzy Powiatem Milickim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu
którewo działają:
Piotr ęech, Starosta Powiatu Milickiewo
Piotr cskwarek, zastupca Starosty Powiatu Milickiewo
a Gminą Krośnice, reprezentowaną przez Wójta Mirosława Drobinu
przy kontrasywnacie Skarbnika Gminy Marzeny ęis-Dłuwosz
zawarte dnia 8 lipca 2008 r. w Miliczu

w sprawie przekazania Gminie Krośniee do reatizaeji zadania wwasnego
Powiatw Mitiekiego potegająeego na  zawoeeniw i prowadzeniw przez Gminę
                   Krośniee szkotnego sehroniska mwodzieeowego

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 9lt. h, pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie wminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 5, art. 5 ust. 2 i 3,
art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 5a, 5bi 5c
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu Milickiewo
nr XIII/115/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu Milickiewo do zawarcia porozumienia z wminą Krośnice dotyczącewo
prowadzenia szkolnewo schroniska młodzieżowewo oraz uchwały Rady Gmi-
ny Krośnice nr XIII/102/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyju-
cia przez Gminu Krośnice zadania z zakresu właściwości Powiatu Milickiewo
polewającewo na prowadzeniu schroniska młodzieżowewo strony postana-
wiają, co nastupuje:

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest przejucie przez
Gminu Krośnice od Powiatu Milickiewo zadania
polewającewo na utworzeniu i prowadzeniu przez
Gminu Krośnice  szkolnewo  schroniska młodzie-
żowewo w Krośnicach.

2. Gmina Krośnice przejmując zadanie utworzenia i
prowadzenia szkolnewo schroniska młodzieżo-
wewo  staje siu orwanem prowadzącym .

3. Placówka oświatowa, o której mowa w ust. 1,
może być założona i prowadzona w formie wyod-
rubnionej jednostki budżetowej, zakładu budżeto-
wewo lub może stanowić  jednostku orwanizacyjną
wchodzącą w skład zespołu szkół dla których or-
wanem  prowadzącym jest Gmina Krośnice.

§ 2

1. Powiat Milicki zobowiązuje siu do comiesiuczne-
wo przekazywania Gminie Krośnice czuści owól-
nej subwencji oświatowej z tytułu prowadzenia
szkolnewo schroniska młodzieżowewo, począw-
szy od miesiąca w którym schronisko podejmie
statutową działalność.

2. Subwencja, o której mowa w ust. 1, przekazy-
wana budzie w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia jej przez Powiat z budżetu państwa.

§ 3

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre-
ślony i może być rozwiązane za obopólną zwodą
w uzwodnionym terminie lub za uprzednim trzy-
miesiucznym wypowiedzeniem.

2. Wypowiedzenie porozumienia pociąwa za sobą
likwidacje placówki oświatowej z zachowaniem
terminów i zasad określonych przepisami usta-
wy o systemie oświaty.

§ 4

Zmiany porozumienia wymawają  formy pisemnej
pod ryworem nieważności

§ 5

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmią-
cych ewzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i
podlewa owłoszeniu w Dzienniku Urzudowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiewo.

  WÓ-T GMINY

  MIROSŁAW DROBINA

    SKARBNIK GMINY

MARZENA LIS-DŁUGOSZ

STARcSTA

PIOTR LECH

WIC STARcSTA

PIOTR OSKWAREK
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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URE

z dnia 29 lipca 2008 r. nr cWR-4210-18/2008/134/VI-I/--

w sprawie wehytenia deeyzji dnia 30 tistopada 2005 r.
nr OWR-4210-58/2005/134/VI-A/GM (ze zm.)

Decyzją Prezesa UR  z dnia 29 lipca 2008 r. nr cWR-4210-18/2008/
134/VI-I/--, wydaną na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postupowania administracyjnewo (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.) uchylono decyzju dnia 30 listopada 2005 r. nr cWR-
4210-58/2005/134/VI-A/GM (ze zm.), zatwierdzającą ustaloną przez Fortum
DZT S.A. z siedzibą w Świebodzicach taryfu dla ciepła (aktualnie Fortum
Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 30 listopada 2005 r. nr cWR-4210-58/2005/134/VI-A/GM (ze zm.), zatwierdzono ustalo-
ną przez Przedsiubiorstwo taryfu dla ciepła na okres 3 lat, tj. do dnia 31 wrudnia 2008 r.
W związku z istotną i nieprzewidzianą zmianą warunków wykonywania działalności w zakresie zaopatrze-
nia w ciepło Przedsiubiorstwo pismem z dnia 29 kwietnia 2008 r. uzupełnionym pismami z dnia 7 i 29
maja oraz 20 czerwca i 15 lipca 2008 r. wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła
oraz uchylenie decyzji zatwierdzającej taryfu dla ciepła dotychczas stosowaną, przed upływem terminu jej
ważności.
Zwodnie z przepisem art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w
każdym czasie za zwodą strony uchylona lub zmieniona przez orwan administracji publicznej, który ją wy-
dał, jeżeli przepisy szczewólne nie sprzeciwiają siu uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes społeczny lub słuszny interes strony.
W zaistniałej sytuacji uznano, że spełnione zostały przesłanki określone w powyższym przepisie i posta-
nowiono uchylić cytowaną decyzju zwodnie z wnioskiem Przedsiubiorstwa.

Z upoważnienia Prezesa Urzudu Rewulacji  nerwetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA
PcŁUDNIcWc-ZACHcDNI Gc
 cDDZIAŁU T R NcW Gc

URZĘDU R GUęAC-I  N RG TYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik
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 wzemplarze bieżące i z lat ubiewłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiewo Urzudu Wojewódzkiewo we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnośląskiewo Urzudu Wojewódzkiewo we Wrocławiu Delewatura w -eleniej Górze, 58-506 -elenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnośląskiewo Urzudu Wojewódzkiewo we Wrocławiu Delewatura w ęewnicy, 59-220 ęewnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiewo Urzudu Wojewódzkiewo we Wrocławiu Delewatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiewo 23a–24,

tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanewo zamówienia w Dolnośląskim Urzudzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie cbsłuwi

Urzudu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.
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