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Poz. 1920
ZARZĄDZENIE NR 1
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
z dnia 24 listopada 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów ochronnych
oraz szczegółowych warunków prowadzenia w nich połowów.
Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 3 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie obwodów ochronnych oraz szczegółowych warunków prowadzenia w nich połowów
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1436) wprowadza się następującą zmianę:
w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) od 1 grudnia do 28 lutego na następujących obszarach wodnych:
a) baseny: Atlantycki, Bałtycki, Pomocny, Zimowy, Węglowy i Rakietowy portu morskiego w Świnoujściu,
b) rzeka Dziwna w rejonie Wolina na odcinku od plaży miejskiej do ujścia kolektora oczyszczalni ścieków, na północ od mostu kolejowego,
c) jezioro Wrzosowskie na północ od linii prostej łączącej wieżę kościoła w Dziwnówku z pomocnym
krańcem nabrzeża jednostki wojskowej w Dziwnowie oraz rzeka Dziwna od Jeziora Wrzosowskiego
do ujścia w morze,
d) rzeka Gunica.”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR
RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
W SZCZECINIE
Stanisław Kasperek

Poz. 1921
UCHWAŁA NR XX/161/2005
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa.
Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Człopie po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statuty sołectwom:
1)
2)

Bukowo
Drzonowo

- stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Dzwonowo
Golin
Jaglice
Mielęcin
Pieczyska
Przelewice
Szczuczarz
Trzebin
Wołowe Lasy
Załom

-

stanowiący
stanowiący
stanowiący
stanowiący
stanowiący
stanowiący
stanowiący
stanowiący
stanowiący
stanowiący

załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
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3 do uchwały;
4 do uchwały;
5 do uchwały;
6 do uchwały;
7 do uchwały;
8 do uchwały;
9 do uchwały;
10 do uchwały;
11 do uchwały;
12 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/38a/90 Rady Miasta i Gminy w Człopie z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sołectwa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Koczenasz

Załączniki do uchwały Nr XX/161/2005
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2005 r. (poz. 1921)

Załącznik nr 1

Statut Sołectwa Bukowo
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Bukowo.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Bukowo w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Bukowo;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94

– 13204 –

Poz. 1921

§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.

Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Bukowo obejmuje miejscowości: Bukowo, Czaplice, Nałęcz, Krąpiel, Orzeń, Podgórze, Zwierz.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.

Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.

Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
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§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
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§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
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§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
3) przygotowuje projekty uchwał;
4) kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
5) działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
6) potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94

– 13208 –

Poz. 1921

3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
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§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
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4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.

Załącznik nr 2

Statut Sołectwa Drzonowo
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Drzonowo.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Drzonowo w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Drzonowo w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Drzonowo;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.
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Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Drzonowo obejmuje miejscowości: Drzonowo, Drzonowo ZR.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.
Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.
Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:

1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie

§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
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§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
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3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
przygotowuje projekty uchwał;
kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94

– 13214 –

Poz. 1921

10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
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sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.
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Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94

– 13217 –

Poz. 1921
Załącznik nr 3

Statut Sołectwa Dzwonowo
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Dzwonowo.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Dzwonowo w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Dzwonowo w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Dzwonowo;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.

Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Dzwonowo obejmuje miejscowości: Dzwonowo, Dłusko, Jagoda, Rybakówka.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.

Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
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§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.

Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
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podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
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zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
3) przygotowuje projekty uchwał;
4) kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
5) działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
6) potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
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6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
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5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
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§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.
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Załącznik nr 4

Statut Sołectwa Golin
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Golin.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Golin w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Golin w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Golin;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.

Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Golin obejmuje miejscowości: Golin, Brzeźniak, Jelenie, Miradź, Pustelnia.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.

Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
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organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.

Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
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wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
3) przygotowuje projekty uchwał;
4) kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
5) działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
6) potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
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współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
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8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
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3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.

Załącznik nr 5

Statut Sołectwa Jaglice
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Jaglice.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94

– 13231 –

Poz. 1921

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Jaglice w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Jaglice w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Jaglice;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.

Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Jaglice obejmuje miejscowość: Jaglice.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.

Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.
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Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.
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2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
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8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
3) przygotowuje projekty uchwał;
4) kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
5) działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
6) potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
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3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
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2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.
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Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.

Załącznik nr 6

Statut Sołectwa Mielęcin
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Mielęcin.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Mielęcin w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Mielęcin w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Mielęcin;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
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§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.

Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Mielęcin obejmuje miejscowości: Mielęcin, Trzcinno.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.

Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.

Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
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3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)
3)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
przygotowuje projekty uchwał;
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4)
5)
6)

kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
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§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
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2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
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5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.

Załącznik nr 7

Statut Sołectwa Pieczyska
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Pieczyska.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Pieczyska w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Pieczyska w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Pieczyska;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.

Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Pieczyska obejmuje miejscowość Pieczyska.
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2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.

Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.

Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)

inicjatywy uchwałodawczej;
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udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
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4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
3) przygotowuje projekty uchwał;
4) kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
5) działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
6) potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
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§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.
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§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.
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Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.
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Załącznik nr 8

Statut Sołectwa Przelewice
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Przelewice.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Przelewice w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Przelewice w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Przelewice;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.
Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Przelewice obejmuje miejscowość Przelewice.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.
Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
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organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.

Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
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wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
3) przygotowuje projekty uchwał;
4) kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
5) działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
6) potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
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współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
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8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
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3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.

Załącznik nr 9

Statut Sołectwa Szczuczarz
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Szczuczarz.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
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§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Szczuczarz w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Szczuczarz w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Szczuczarz;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.

Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Szczuczarz obejmuje miejscowość Szczuczarz.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.

Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.
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Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.
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2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
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8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
3) przygotowuje projekty uchwał;
4) kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
5) działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
6) potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
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3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
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2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94

– 13264 –

Poz. 1921

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.

Załącznik nr 10

Statut Sołectwa Trzebin
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Trzebin.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Trzebin w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Trzebin w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Trzebin;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
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§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.

Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Trzebin obejmuje miejscowość Trzebin.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.

Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.

Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
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3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)
3)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
przygotowuje projekty uchwał;
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4)
5)
6)

kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
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§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
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2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
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5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.

Załącznik nr 11

Statut Sołectwa Wołowe Lasy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Wołowe Lasy.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wołowe Lasy w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Wołowe Lasy w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Wołowe Lasy;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.
Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Wołowe Lasy obejmuje miejscowość Wołowe Lasy.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.
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Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.

Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
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§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
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5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
3) przygotowuje projekty uchwał;
4) kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
5) działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
6) potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
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3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
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2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
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§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.
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Załącznik nr 12

Statut Sołectwa Załom
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Załom.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)
2)
3)

ustawy o samorządzie gminnym;
Statutu Gminy Człopa;
niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;
sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Załom w Gminie Człopa;
statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Załom w Gminie Człopa;
Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Załom;
Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza
prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.
§ 4. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.
§ 6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.

Rozdział II
Nazwa i obszar
§ 6. 1. Obszar Sołectwa Załom obejmuje miejscowości: Załom, Jeleni Róg.
2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.

Rozdział III
Zakres działania Sołectwa
§ 7. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
§ 8. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1)

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

– 13279 –

Poz. 1921

organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie,
bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;
współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących sołectwa;
rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.
§ 9. Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.

Rozdział IV
Organy Sołectwa
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
1)
2)

zebranie wiejskie;
sołtys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
3. Sołtys jest organem wykonawczym.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Rozdział V
Zasady i zakres działania organów
Sołectwa Zebranie wiejskie
§ 12. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie
Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 13. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1)
2)
3)
4)

inicjatywy uchwałodawczej;
udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
udziału w głosowaniu;
§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;
określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;
podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;
opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;
przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;
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wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
c) budżetu gminy na dany rok,
d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;
decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac
społecznie użytecznych;
wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska
przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)
2)
3)
4)

Rady Sołeckiej;
co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;
radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego
Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być
zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni,
zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie,
po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.
4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie
od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.
§ 18. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania
prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.
5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii
Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
§ 19. 1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1)
2)
3)
4)
5)

kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
udzielania głosu poza kolejnością;
odebraniu głosu;
zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 20. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.
3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.
4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.
5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Człopa.
6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego
notatek oraz wyciągów.

Sołtys i Rada Sołecka
§ 21. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.
§ 22. 1. Sołtys:
1)
2)

zwołuje ł prowadzi Zebranie Wiejskie;
zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;
3) przygotowuje projekty uchwał;
4) kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;
5) działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;
6) potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;
7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;
8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;
9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;
10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;
11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka działa kolegialnie.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy
Sołectwo.
6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady
Sołeckiej.
7. Rada Sołecka w szczególności:
1)
2)

współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
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współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 24. 1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo
wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.
2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 25. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza
się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;
omówienie zasad głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;
ogłoszenie wyników wyborów.

§ 27. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście,
bądź przez osobę upoważnioną.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających
kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.
4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.
5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
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8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.
9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione
lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.
11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska.
2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.
4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.
6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 30. 1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.
2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Rozdział VII
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8
niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 32. 1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.
2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan
ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
§ 33. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.
2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków
przez sołtysa.
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§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego.
2. Sołectwo rozporządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Nabycie przez sołectwo mienia może nastąpić również w wyniku:
1)
2)

własnej działalności;
darowizny.
4. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1)
2)
3)

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
5. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
6. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

Rozdział VIII
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa
§ 35. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od
daty ich podjęcia.
5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 36. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.

Poz. 1922
UCHWAŁA NR XXII/172/2005
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 września 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa.
Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94

– 13285 –

Poz. 1922

§ 1. 1. W § 1 pkt 1 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
2. W § 1 pkt 2 stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące
zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwała przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
3. W § 1 pkt 3 stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące
zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwała przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
4. W § 1 pkt 4 stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące
zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
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5. W § 1 pkt 5 stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące
zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
6. W § 1 pkt 6 stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące
zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
7. W § 1 pkt 7 stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące
zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uch wała przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
8. W § 1 pkt 8 stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące
zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
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9. W § 1 pkt 9 stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące
zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
10. W § 1 pkt 10 stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
11. W § 1 pkt 11 stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie me pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
12. W § 1 pkt 12 stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Człopa wprowadza się następujące zmiany:
§ 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.
2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
2) utrzymanie go w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.
5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.”
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Szczepankiewicz

Poz. 1923
UCHWAŁA NR XLVIII/401/2005
Rady Miasta Świnoujścia
z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie miasta Świnoujścia.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Dz. U.
Nr 80, poz. 719, Dz. U. Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Dz. U. Nr 29, poz. 257, Dz. U. Nr 99, poz. 1001
i Nr 152, poz. 1597; z 2005 r. Dz. U. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110 i Nr 155, poz. 1298) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/271/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świnoujścia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się na terenie miasta Świnoujścia liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 90 punktów;
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 120 punktów”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujścia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Bartkowiak
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UCHWAŁA NR XLVIII/402/2005
Rady Miasta Świnoujścia
z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Świnoujściu.
Na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164,
poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493) Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co
następuje:
§ 1. Osobom, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych może być przyznane miejsce w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy zwanym dalej Domem.
§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu i jest ośrodkiem wsparcia
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
2. W Domu mogą przebywać osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną tylko wówczas, gdy oprócz
niepełnosprawności intelektualnej występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
3. Dom świadczy usługi mające na celu zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych oraz poprawę funkcjonowania osób do niego uczęszczających poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)

rehabilitację leczniczą i społeczną;
terapię zajęciową;
usprawnianie;
organizację czasu wolnego;
wsparcie psychiczne.
4. Organizację Domu, określa regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu.

§ 3. 1. Pomoc w formie miejsca w ośrodku wsparcia, o którym mowa w § 1 przyznaje Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu lub upoważnione osoby, w drodze decyzji administracyjnej.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1 wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się, jej opiekuna prawnego
lub pracownika socjalnego za zgodą osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Opłatę za pobyt w Domu, w drodze decyzji administracyjnej ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Świnoujściu w uzgodnieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym, uwzględniając przyznany
zakres usług.
§ 4. 1. Podmiot prowadzący Dom jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu o każdej zmianie dotyczącej liczebności uczestników Domu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Domu może przyjąć osobę wymagającą pomocy
bez uzyskania decyzji administracyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1, o czym zawiadamia Dyrektora MOPR niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty przyjęcia uczestnika do Domu.
§ 5. 1. Za pobyt w Domu nie ponoszą opłat osoby samotnie gospodarujące i gospodarujące w rodzime, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
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2. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w ust. 1, ponoszą odpłatność w zależności od dochodu
w następującej wysokości:

3. Koszt dziennego pobytu jednej osoby w Domu określa podmiot prowadzący Dom - do końca grudnia na
rok następny, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Dom w roku, w którym dokonuje się
wyliczenia bez wydatków inwestycyjnych.
4. Cenę jednej godziny usług Domu wskazanych w § 2 ust. 3 na okres od wejścia w życie uchwały do
końca 2005 r. ustali Kierownik Domu w uzgodnieniu z Dyrektorem MOPR na podstawie rzeczywistych kosztów
usług poniesionych przez Dom w 2004 r.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu
osoby samotnie gospodarującej, można zwolnić całkowicie z ponoszenia opłaty lub zwiększyć kwotę częściowego zwolnienia mając na względzie sytuację rodzinną, zdrowotną i majątkową rodziny lub osoby.
§ 6. 1. Osoby, o których mowa w § 1, obowiązane są do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu w sposób
i w terminie określonym w decyzji kierującej.
2. W razie nie wykonania obowiązku, wymienionego w ust. 1, zobowiązanemu doręcza się wykaz należności wraz z upomnieniem.
3. Wykaz należności jest tytułem egzekucyjnym i podlega wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Bartkowiak
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OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających, przeprowadzonych
w dniu 27 listopada 2005 r. dla wyboru Rady Miejskiej w Łobzie oraz Rady Miejskiej w Maszewie.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 i art. 188 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) Komisarz Wyborczy w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łobzie oraz do Rady Miejskiej w Maszewie, przeprowadzonych w dniu
27 listopada 2005 r.

CZĘŚĆ l
Dane ogólne dotyczące wyborów
1.

Wybory przeprowadzono do 2 rad gmin, w których utworzono 3 okręgi wyborcze.

2.

Wybierano 3 radnych spośród 17 kandydatów zgłoszonych na 17 listach kandydatów.

3.

Wybrano 3 radnych.

4.

Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

5.

Uprawnionych do głosowania było 7.024 osób.

6.

W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 890 osób, tj. 12,67% uprawnionych.

7.

Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach: 890.

8.

Głosów ważnych oddano 877, tj. 98,54% ogólnej liczby głosów oddanych.

9.

Głosów nieważnych oddano 13, tj. 1,46% ogólnej liczby głosów oddanych.

10. Głosowanie przeprowadzono w 6 obwodach głosowania.
11. Ogółem pozostało nie obsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% liczby ogólnej mandatów.

CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łobzie
I.

Dla wyboru Rady Miejskiej w Łobzie utworzono 2 okręgi wyborcze, w których wybierano dwóch radnych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6.244.
W głosowaniu udział wzięło 717 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 11,48%
uprawnionych do głosowania.

II.

Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, że otrzymała protokoły głosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy
kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów:
Okręg wyborczy Nr 1 obejmujący 1 mandat - wybierano 1 radnego.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.

1.

Głosów ważnych oddano

409
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Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista Nr 1 - KWW Szansa dla Młodych
Dąbal Maciej

3
3

Lista Nr 2 - KWW Samorządu Gminnego w Łobzie
Adamów Andrzej Eugeniusz

16
16

Lista Nr 3 - KWW Młodzi dla Łobza
Zienkiewicz Bogusław Jan

27
27

Lista Nr 4 - KWW Marka Krzywańskiego
Krzywański Marek Ryszard

42
42

Lista Nr 5 - KWW Sylwii Maczan
Maczan Sylwia

65
65

Lista Nr 6 - KWW Krystyny Boguckiej
Bogucka Krystyna

128
128

Lista Nr 7 - KWW Krzysztofa Roszaka
Roszak Krzysztof Eugeniusz

56
56

Lista Nr 8 - KWW Teresa Witczak
Witczak Teresa

25
25

Lista Nr 9 - KWW Stanisława Szydłowska
Szydłowska Stanisława

47
47

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
Bogucka Krystyna z listy Nr 6 - KWW Krystyny Boguckiej.
Okręg wyborczy Nr 3 obejmujący 1 mandat - wybierano 1 radnego.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Głosów ważnych oddano

300

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista Nr 1 - KWW Szansa dla Młodych
Tomczak Sebastian

22
22

Lista Nr 2 - KWW Samorządu Gminnego w Łobzie
Buczkowski Włodzimierz

39
39

Lista Nr 3 - KWW Młodzi dla Łobza
Tokarska Dorota Irena

65
65

Lista Nr 10 - KWW Stanisława Podyma
Podyma Stanisława Bożena

17
17

Lista Nr 11 - KWW Henryka Stankiewicza
Stankiewicz Henryk
Lista Nr 12 - KWW Osiedle H. Sawickiej
Musielewicz Włodzimierz

134
134
23
23

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
Stankiewicz Henryk z listy Nr 11 - KWW Henryka Stankiewicza.
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie
I.

Dla wyboru Rady Miejskiej w Maszewie utworzono 1 okręg wyborczy, w którym wybierano jednego radnego.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 780.
W głosowaniu udział wzięło 173 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 22,18%
uprawnionych do głosowania.
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Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, że otrzymała protokół głosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie protokołu Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając
liczby głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów:
Okręg wyborczy Nr 4 obejmujący 1 mandat - wybierano 1 radnego.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.

1.

Głosów ważnych oddano

168

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista Nr 1 - KWW Maciejewo - odnowa wsi
Lejk Eugeniusz

74
74

Lista Nr 2 - KWW Wspólny Cel
Smolarek Jan

94
94

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
Smolarek Jan z listy Nr 2 - KWW Wspólny Cel.
KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
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