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7. Autobusy

Iloæ miejsc do siedzenia

Wyprodukowane przed 1990 r.

Wyprodukowane w 1990 r. i w
latach nastêpnych

do 15 miejsc w³¹cznie

900 z³

850 z³

powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc
w³¹cznie

1000 z³

950 z³

wiêcej ni¿ 30 miejsc

1700 z³

1650 z³

2323
Uchwa³a Nr XII/137/2003
Rady Gminy w Olszance
z dnia 18 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XI/121/2003 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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 214 poz. 806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz.1683; z 2003 r.
Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966), Rada
Gminy w Olszance ustala, co nastêpuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/121/2003 Rady Gminy w Olszance
z dnia 30 padziernika 2003 r. w sprawie okrelenia stawek
podatku od nieruchomoci na 2004 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1 pkt 1 lit. "e" po wyrazie "pozosta³ych" dodaje siê
wyrazy "w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego".

2. W § 1 pkt 3 lit "c" po wyrazie "pozosta³ych" dodaje siê
wyrazy "w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego".
§ 2. Realizacjê uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

2324
Uchwa³a Nr IX/53/2003
Rada Gminy w wierczowie
z dnia 10 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutów So³ectw Gminy wierczów.
Na podstawie art. 35 ust 1 i art. 40 ust 2 pkt 1 i art. 41
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz.718, 2001r.
Nr 46 poz. 499), Rada Gminy w wierczowie uchwala:
czów:

§ 1. Ustala siê Statuty nastêpuj¹cych So³ectw Gminy wier-

1.Statut So³ectwa Biestrzykowice - stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
2.Statut So³ectwa B¹kowice - stanowi¹cy za³¹cznik nr 2
3.Statut So³ectwa D¹browa - stanowi¹cy za³¹cznik nr 3
4.Statut So³ectwa Gola
- stanowi¹cy za³¹cznik nr 4
5.Statut So³ectwa Grodziec - stanowi¹cy za³¹cznik nr 5
6.Statut So³ectwa Miejsce - stanowi¹cy za³¹cznik nr 6
7.Statut So³ectwa Miodary - stanowi¹cy za³¹cznik nr 7
8.Statut So³ectwa Starocin - stanowi¹cy za³¹cznik nr 8
9.Statut So³ectwa wierczów - stanowi¹cy za³¹cznik nr 9
10.Statut So³ectwa Wê¿owice - stanowi¹cy za³¹cznik nr 10
11.Statut So³ectwa Zbica
- stanowi¹cy za³¹cznik nr 11.
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§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/156/1998 Rady Gminy
w wierczowie z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie nadania Statutu So³ectwa.

§ 5.1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej ( ...)* trwa cztery lata.
2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
wierczów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Roman ¯o³nowski
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa Biestrzykowice
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1.1. So³ectwo Biestrzykowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa Biestrzykowice.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Biestrzykowice,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Biestrzykowice,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Biesztrzykowice.
§ 3.1. So³ectwo Biestrzykowice obejmuje obszar o powierzchni 9,10 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowoæ:
- Biestrzykowice.
3. Miejscowoæ Biestrzykowice okrela siê jako wie.
Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka
§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
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Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9. 1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje
zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje
organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.
8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys
§ 11. 1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i
wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a)wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,

dom,
dom,

b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obrad) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,
c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. Rada So³ecka
§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
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7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
§ 13. 1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14.1. Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.
§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.
Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola
§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe
§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa B¹kowice
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1.1. So³ectwo B¹kowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa B¹kowice.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo B¹kowice,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa B¹kowice,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa B¹kowice.
§ 3. 1. So³ectwo B¹kowice obejmuje obszar o powierzchni 14,3 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowoci:
- B¹kowice,
- Lipa,
- Przygorzele,
- Bielice.
3. Miejscowoæ B¹kowice okrela siê jako wie, natomiast miejscowoci Lipa, Przygorzele, Bielice okrela siê jako
przysió³ek.
Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka
§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu
tajnym.
5*
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6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
lata.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery

2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
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1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania
powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.
8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 110

- 8748 -

2. So³tys
§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obradom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obradom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,
c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. Rada So³ecka
§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
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5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14.1. Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.
§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.
Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola
§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
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2.Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3.Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
4.Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
lata.

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa D¹browa
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1.1. So³ectwo D¹browa jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa D¹browa.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo D¹browa,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa D¹browa,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa D¹browa.
§ 3. 1. So³ectwo D¹browa obejmuje obszar o powierzchni
18,77 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowoci:
- D¹browa,
- Kunia D¹browska.
3. Miejscowoæ D¹browa okrela siê jako wie, natomiast
miejscowoæ Kunia D¹browska okrela siê jako przysió³ek.
Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka
§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery

2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
Przewodnicz¹cego Zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.
8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
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11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys
§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obradom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obradom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,
c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. Rada So³ecka
§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
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1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
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Nadzór i kontrola

§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 13. 1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 14.1. Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.

§ 1. 1. So³ectwo Gola jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa Gola.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa Gola
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Gola,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Gola,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Gola.
§ 3.1. So³ectwo Gola obejmuje obszar o powierzchni
6,98 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowoci:
- Gola,
- Skórze.
3. Miejscowoæ Gola okrela siê jako wie, natomiast
miejscowoæ Skórze okrela siê jako przysió³ek.
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Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka
§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
lata.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery

2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-
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dydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
Przewodnicz¹cego Zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.
8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
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6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys
§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obradom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obradom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,
c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. Rada So³ecka
§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14.1. Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.
§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.
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Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

Poz.2324

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe
§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa Grodziec
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1.1. So³ectwo Grodziec jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa Grodziec.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Grodziec,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Grodziec,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Grodziec.
§ 3.1. So³ectwo Grodziec obejmuje obszar o powierzchni
2,16 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowoæ:
- Grodziec.
3. Miejscowoæ Grodziec okrela siê jako wie.

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
lata.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery

2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr110

Poz.2324

- 8755 -

6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.
8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,

4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys
§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obradom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obradom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,
c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. Rada So³ecka
§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
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2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
le¿y:

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa na-

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14.1. Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.
§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
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2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.
Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola
§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe
§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa Miejsce
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1.1. So³ectwo Miejsce jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa Miejsce.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Miejsce,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Miejsce,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Miejsce.
§ 3.1. So³ectwo Miejsce obejmuje obszar o powierzchni
9,85 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowoæ:
- Miejsce.
3. Miejscowoæ Miejsce okrela siê jako wie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr110
Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
lata.
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§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery

2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.

6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
Przewodnicz¹cego Zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.
8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
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4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys
§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obradom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obradom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,
c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. Rada So³ecka
§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
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3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
le¿y:

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa na-

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14.1. Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.
§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
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3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.
Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola
§ 16.1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

- Kunice,
- Zielony Las.
3. Miejscowoæ Miodary okrela siê jako wie, natomiast
miejscowoci: Grabówka, Kunice, Zielony Las, okrela siê jako
przysió³ek.
Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka
§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa Miodary
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1. 1. So³ectwo Miodary jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa Miodary.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Miodary,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Miodary,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Miodary.
§ 3. 1. So³ectwo Miodary obejmuje obszar o powierzchni
12,68 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowoci:
- Miodary,
- Grabówka,

lata.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery

2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycz-
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nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.
8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
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9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys
§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obradom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obradom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,
c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
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3. Rada So³ecka
§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14.1. Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-

wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.
§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.
Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola
§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe
§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa Starocin
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1.1. So³ectwo Starocin jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa Starocin.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Starocin,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Starocin,
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5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Starocin.
§ 3. 1. So³ectwo Starocin obejmuje obszar o powierzchni
9,88 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowoæ:
- Starocin.
3. Miejscowoæ Starocin okrela siê jako wie.
Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka
§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
lata.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery

2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
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5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.
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8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys
§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obradom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obradom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b)pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,
c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. Rada So³ecka
§ 12.1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
le¿y:

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa na-

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14.1.Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
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2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.

4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
wierczów,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa wierczów.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.

§ 3. 1. So³ectwo wierczów obejmuje obszar o powierzchni 9,98 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowoæ:
- wierczów.
3. Miejscowoæ wierczów okrela siê jako wie.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola
§ 16.1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe
§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa wierczów
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1. 1. So³ectwo wierczów jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa wierczów.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo wierczów,

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka
§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
lata.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery

2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
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5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys
§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obradom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obradom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci
i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady Gminy,
c)*- Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 110
3. Rada So³ecka
§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14.1. Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.
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§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.
Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola
§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe
§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa Wê¿owice
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1. 1. So³ectwo Wê¿owice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa Wê¿owice.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy,
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Wê¿owice,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Wê¿owice,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Wê¿owice.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr110

§ 3. 1. So³ectwo Wê¿owice obejmuje obszar o powierzchni 5,95 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowoci:
- Wê¿owice,
- Jawinka.
3. Miejscowoæ Wê¿owice okrela siê jako wie, natomiast miejscowoæ Jawinka okrela siê jako przysió³ek.
Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka
§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
lata.
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§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery

2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,

2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
Przewodnicz¹cego Zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 110
8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys
§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obradom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obradom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,
c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
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3. Rada So³ecka
§ 12.1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14.1. Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.
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§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.
Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola
§ 16.1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe
§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y IX/53/2003
z dnia 10 padziernika 2003 r.
STATUT
So³ectwa Zbica
Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1. 1. So³ectwo Zbica jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy wierczów.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy wierczów,
- Statutu So³ectwa Zbica.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Zbica,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Zbica,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Zbica.

§ 3.1. So³ectwo Zbica obejmuje obszar o powierzchni
10,67 km2 po³o¿one jest w Gminie wierczów, powiecie namys³owskim, województwie opolskim.
2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowoci:
- Zbica,
- Osiek,
- Ozi¹bel,
- Pieczyska,
- Wo³cz,
- Zawada,
- Zorzów.
3. Miejscowoæ Zbica okrela siê jako wie, natomiast
miejscowoci: Osiek, Ozi¹bel, Pieczyska, Wo³cz, Zawada, Zorzów okrela siê jako przysió³ki.
Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka
§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okrelone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
lata.

§ 5.1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery

2. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzymuje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 6.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kadencji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.
§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecnoci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
2. W przypadku braku okrelonego w pkt. 1 quorum, nastêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym terminie s¹ prawomocne.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.
4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana sporód uprawnionych do
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g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³onka Rady So³eckiej.
5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejnoci alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w g³osowaniu tajnym.
7. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co
najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyjanieñ zainteresowanego.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej
§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.
2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
1. Zebranie Wiejskie
§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Jeli So³tys nie zwo³a zebrania na polecenie organów
wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obiegowej listy obecnoci.
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6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
Przewodnicz¹cego Zebrania.
7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.
8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okrelonych w §7 pkt.1 i 2 niniejszego Statutu.
9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym (...)*.
10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedterminowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwoci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys
§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:
1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych
osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i przewodniczy ich obradom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obradom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu
Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomoci i posiadania psów, za prowizjê okrelon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,
c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
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ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.
4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alnoci.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. Rada So³ecka
§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³tysa. Mo¿e podejmowaæ okrelone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.
3. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³tysa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególnoci do:
1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,
2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotycz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.
5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ rodowiska wiejskiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
7. Informacje o dzia³alnoci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.
4. Zadania So³ectwa
le¿y:

Poz. 2324
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§ 13.1.Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa na-

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okrelone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego ród³a, w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14.1. Zadania okrelone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa imprezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komunalnego zgodnie z zasadami okrelonymi przez Wójta Gminy.
§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynnoci.
Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola
§ 16.1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.
3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgodnoci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe
§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

