
UCHWAŁA NIE XIX/I44/2016 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE 

z dnia 10 października 2016 r. 

w sprawie uchwalenia statutów soleetw w Gminie Bia ły Bór. 

Na podstawie art .  18 ust. 2 pkt ] i a rt .  35 ust. 1 oraz art .  40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 e poz. 446 z półka zm.) Rada Miejska w Białym Borze uchwała, co 
oaatępuje: 	- 

§ I. OkrWla si ę  organizacj ę  i zakres działanie so łectw w Gminie Bia ły Bór, poprzez nadanie statutów 
stanowiących załączniki: 

I. Bia ła-załącznik Nr 1, 

2. Bia ły Dwór- załącznik Nr 2, 

3. Bielica-załącznik Nr 3, 

4. Biskupice- załącznik Nr 4, 

5.Brawa-nice --załącznik Nr 5, 

Q Drzonowo - załączni kNr 6, 

). Dyminek--załącznik Nr 7, 

8.Grabowo -załącznik W S, 

9. Kaliska -załącznik Nr 9, 

Ia Kazimierz- za łącznik Nr Iq 

11.Kolski -załącznik Nr II, 

12.Przybrda- za łącznik Nr 12, 

13.Sępolno Male - załącznik Nr 13, 

14.S ępolno Wielkie- za łącznik Nr 14, 

15, Stapiań -załącznik Nr 15, 

16. Świerszczowo - załącznik Nr 16, 

❑ .Trzebicie - za łącznik Nr 17. 

§ 2. Wykonanie ochwaty powierza si ę  Burmistrzowi Bia łego Bonn. 

§ 3. Traci moc uchwala Nr V/41/03 Rady Miejskiej w Bia łym Borze z dnia 14 marca 2003 r. 
a w sprawie nadania statutów udectwmnw Gminie  Bialy BW.. 

§ 4. Uchwa ła wchodzi w życie po up ływie 14 dni od dnia og łoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

R ADA MIItPSV i 
w olo.ym BnvO 
o I.menodmopanmr.+la 

Przewodnicząca Rady 

anWanda Król 
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Załącznik Nr 1 do Wiwały Nr XIX/144/2016 

Rady Miejskiej w Bielym Borze 

z dnia 10 pa ździernika 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA BIAŁA 

Rozdzia ł  1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

§ 1. 1. Mieszka ńcy so łe ctwa stanowi ą  wspólnotę  samorządową . 

2. W sk ład so łectwa Biala wchodz ą  miejscowości) Biala, Bia łka. 

§ 2. 1. So łectwo Biala , zwane dalej So łe ctwem, jest jednostką  pomocnicz ą, której 

mieszka ń cy wspólnie z innymi sołectwami tworz ą  wspólnotę  samorz ądową  Gminy Bia ły Bór. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ń ców oraz wspieranie organów 

Gminy Siały Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorz ądowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ś ci: 

ustawy z dnia B marca 1990 r. o samar gdzie gminnym, 

- niniejszego Statutu. 

Rozdziel 2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3. 1. Organami sołectwa są : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) Sołtys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powo ływa ć  także inne stale lub dora ź ne komisje so łectwa, 

określaj ą c ich sktad i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licz ąc od dnia wyboru. 

4. Po up ływie kadencji organy Sotectwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 

§ O. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalno ść  Soltysa. 
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§ 5. Da zada ń  Zebrania Wiejskiego So łectwa nale ży w szczególno ś ci: 

1) kszta łtowanie zasad wspó łżycia spolecznego, 

2) udzia ł  w rozpat rywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania okre ślone w § 5 są  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach so łectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) wspóluczestnIctwo w organ izowaniu i przeprowadzaniu przez Radę  Miejską  

konsultacji spo łecznych p 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ńców Sołe ctwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ń ców So łectwa, 

5) współpraca z Radnymi z terenu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie da nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zadań  dla So łtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

§ T. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru ,  

48. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzięć  wspólnota samorz ądowa sołe ctwa może 

nawi ązywa ć  współpracę  ze wspólnotami samorządowymi sąsiednich so łectw. Moż e zawierać  

porozumienia okre ś lające zakres i sposób wykonania wspólnych zada ń . 

Rozdzia ł  3. 

SOtTYS I RADA SOŁECKA 

§ 9. W celu rozwijania aktywno ści społecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączności między so łectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ńcy 

sołectwa wybierają  ze swego grona So łtysa i Radę  Solecką . 

§ 10. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedzeń  Rady Soleckiej, 

3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 

rojektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 
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4) wp ływanie na wykorzystanie aktywno ści mieszka ń ców słu żącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w Sołectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ńców So łectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwo ływanych p rzez Burmistrza Bia łego Boru, 

7) pe łnienie roli m ęża zaufania w miejscowym środowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) sk ładanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

g 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  So łtys trwale wspó łdzia ła z Rad ą  Solecką . Rada 

Solecka sk łada si ę  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalnoś ci Soltysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy l doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejs kiemu projekty uchwa l,  które będ ą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z Inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ńców w rozwiązywaniu prob le mów so łectwa i realizacji zada ń  samorz ą du, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) wspóldziala z w ła ściwymi organizacjami w celu wspólnej re alizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informacj ę  o dzia łalności Rady Sołeckiej. 

7. Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

g 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim ma ją  wszyscy mieszka ńcy so łectwa, 

posiadaj ący czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

g 13. Zebranie Wiejskie zwo ł uje So ł tys: 
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1) z w łasnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ńców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Baru. 

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarq Istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porządek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ń ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Dlatego Boru winno odbyt się  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera So łtys i przewodniczy jego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom cz łonek Rady Soleckiej.. 

9. Porz ądek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

So łtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podj ętymi w jego toku podpisuje So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje Sołtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

g 17. 1. uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  wi ększości ą  Biosów, tzn. liczba 

g łosów "za musi być  większa ni ż  liczba g łosów "przeciw", g łosów wstrzymuj ących nie 

uwzgl ędnia się . 

2. Glosowania odbywaj ą  si ę  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zde cyduje o innym 

sposobie glosowania. 

g 1g. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwalane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ńców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje się, gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  Po upływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 
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3. W przypadku zwalania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, jeżeli zosta ło prawid łowo zwołane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przyp 

mieszka ń ców; 

b) 11 mieszka ńców uprawnionych do głosowania, w przypadku So łectw powyżej 100 

mieszka ńców; 

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

g 19. 1. Zebranie wiejskie, na któ rym ma być  dokonany wybór Sołtysa i członków Rady 

soleckiej zwo łuje Przewodnicz ący Rady Miejskiej w Blatym Borze. W tym celu 

Przewodniczący Rady Miejskiej okre ś la miejsce, godzin ę  i dzie ń  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwalanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomości mieszka ńców so łectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ęty. 

g 20. 1. Kandydat na so łtysa i członka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

so łectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność  co najmniej 20% sta łych mieszka ń ców so łe ctwa, uprawnionych do głosowania. 

3.O ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ńców 	sołectwa 	uprawnionych 	do 	głosowania, 	wybory 	So łtysa 

i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następny m  zebraniu w tym samym dniu po 

upływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczbę  sta łych mieszka ńców so łe ctwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

określa Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. Uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  list ę  obecnoś ci. 

6. Nie maj ą  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca łkowicie lub cz ęściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu. 

adku So łectw do 100 
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7. Wybory So łtysa i Rady Soleckiej odbywaj ą  się  w głosowaniu tajnym. 

B. Zasada tajno ści glosowania będzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoni ętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

§ 21. 1. Wybory  przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spoś ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skruta cyjnej nie może być  

osoba kandyduj ąca na So łtysa lub członka Rady Soleckiej. 

Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyj ę cie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

6) sporz ądzenie protokołu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

glosowania. 

§ 22. 1. Wybory odbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpoś rednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejno ści nale ży przeprowadzi ć  wybór So łtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uważa si ę  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ę kszą  liczbę  głosów 

wa żnych. 

§ 23. 1. So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej mogą  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

up ływem kadencji, je żeli nie wykonuj ą  swoich obowi ązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ścili się  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii ś rodowiska. 

2. Odwołanie może nast ą pi ł  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do glosowania. 

Odwo łanie mo że nastąpić  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ń ców so łectwa, zwykłą  wię kszoś ci ą  g łosów. 

4. Odwalanie So łtysa i członków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w g łosowaniu tajnym. 

5. Wybory dla uzupe łnienia składu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu ca łej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez Sołtysa lub 

Burmist rza Bia łego Boru. 

W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pe ł nić  swoich obowiązków, przekazuje je 
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jednemu z członków Rady Soleckiej, przy czym a zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

Sołtys zobowi ązany jest zwo łać  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ślonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

4 24. 1. Glosowanie na Soltysa i cz łonków Rady Soleckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do glosowania. Ka rty do glosowania opatruje si ę  pieczę cią  Gminy 

Bia ły Bór. Ka rty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w 4 21, z 

zachowaniem nast ę puj ących zasad: 

1) w nagłówku karty wskazuje si ę, jakiego glosowania karta do tyczy, z podaniem nazwy 

organu l daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejno ś ci alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejno ści liczbę  

porządkową  oraz kratkę  przeznaczon ą  na oddanie g łosu. 

2. Wybory prowadzi Przewodnicz ący Zebrania wyborczego. P rz ed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdza, czy urna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania ilo ść  kart znajduje si ę  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory  sołtysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

5. Od chwili rozpoczęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  członków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja może żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego toż samość , je żeli jego tożsamość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

7. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

4 25. 1. Po otrzymaniu karty do g łosowania wyborca stawia znak "k' w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na So łtysa, na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak "X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w Ilo ści nie 

większej ni ż  statutowy skład Rady Soleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

glosowania. Przewodnicz ący w obecności komisji otwiera urn ę  wyborczą , Po czym komisja 
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liczy znajduj ące się  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

głosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w So łectwie. 

§ 26. Za niewa żne uwa ża si ę  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na Sołtysa umieszczono znak "X" przy wi ęcej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczona znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono całą  ka rtę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ś lona w statucie 

sołectwa lub nie umieszczono znaku "X" przy ż adnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratk ą  nie wp ływają  na wa żność  głosu. 

§ 27. Karta do glosowania jest niewa ż na : 

1) jeżeli brak na niej piecz ę ci Gminy Biały Bór 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ęcej części. 

§ 28. 1. W przypadku zg łoszenia w wyborach Sołtysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

si ę  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata zn ajdują  się  kratki 

oznaczone słowami „TAK" i „NIE". 

2. Glosowanie odbywa się  poprzez postawienie znaku X w kratce oznaczonej słowem 

„TAK" lub s łowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na So łtysa j 

głosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w trybie okre ś lonym w usta przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybo ry  w innym terminie. 

§ 29. i. Komisja Skrutacyjna sporz ądza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawierać : 

1) liczbę  osób uprawnionych do glosowania, 

2) liczbę  wyborców, któ ry m wydano ka rty do glosowania, 

3) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, 

9) liczb ę  wydanych kart do glosowania, 

5) liczb ę  oddanych g łosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczbę  głosów ważnych, 

e śli liczba głosów „TAK" przewy ż sza liczbę  

Id: AB998F2F-6F80-9CSf 949X - FCa925824E7A.PUJpivnny 	 Strona  



b) liczb ę  glosów niewa ż nych, 

6) liczb ę  wa ż nych g łosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na Soltysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ęcia i zako ń czenia glosowania, 

Protokó ł  podpisują  wszystkie osoby wchodz ące w skład Komisji Skrutacyjnej 

I przewodnicz ący  zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protoko łu Komisja Skrutacyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protoko łu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wy 

w sposób zwyczajowo przyj ęty na terenie Sołectwa. 

§ 30. 1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, któ ry  uzyska ł  najwię kszą  liczbę  głosów. 

W przypadku równej ilo ści głosów kandydatów, Przewodniczący  Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

2. Cz łonkami Rady Soleckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ę kszą  liczbę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilość  głosów, a ich wej ście do 

Rady Soleckiej przewy ż sza łoby jej statutowy sk ład, Przewodnicz ący  Zebrania zarządza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  ilość  g łosów. 

§ 31.1. Wyga śni ę cie mandatu Soltysa i cz łonków Rady So łeckiej następuje na skutek: 

borów do publicznej wiadomo ści 

1) zrzeczenia się  mandatu, 

2) śmierci, 

3) pozbawienia praw publicznych p rawornocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwo łania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe łniaj ą ce na okres do uptywu kadencji z zastrze żeniem ust. 4, 

3. Wybory uzupe łniające odbywaj ą  si ę  wed ług zasad okre ś lonych wg 19-27. 

4. W przypadku wyga ś nięcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory  uzupe łniające 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady Soleckiej zmniejszy łby si ę  poniżej 50 % stanu osobowego. 

32. 1. Odwo łanie Soltysa i członka Rady Soleckiej przed upływem kadencji przeprowadza 

się  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwołanie So łtysa i członka Rady Soleckiej następuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ńców uprawnionych do g łosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 
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porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona, 

5. Przepis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w§ 30. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ń ców So łtysa, w ci ągu trzech miesięcy od dnia 

odwalania lub rezygnacji So łtysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wyst ą pi ć  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmian ę  terytorialn ą  so łectwa ( przy łączenie do innego). 

Rozdział  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 33. 1. Organy So łectwa mogą  zarządza ć  i korzystać  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ć  im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy sotectwa maj ą  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynno ści zwykłego za rz ądu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwyk łego zarz ądu osobą  dokonuj ącą  tych 

czynności b ędzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje So łtys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Sołeckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

34. 1. So łectwo p 

rocznego planu finansowo —rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sktada si ę  ze środków bud żetowych gminy i dochodów 

własnych so łectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Sotecka wraz z Sołtysem, a przegłosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z So łtysem mo że dokonać  w ciąg u roku zmian w przyj ętym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

Dochody w łasne solectwa tworzą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, 

rowadzi gospodark ę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

3. Przewodnicz ący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ł  

So łtysa w czynno ściach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, a czym winien 

powiadomi ć  Rad ę  Miejską  na najbliż szej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru Sołtysa, Przewodniczący Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe łnienia 

jego funkcji w 
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wp ływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposażenia (np. sto ły, krzesła itp.) oraz 

wpływy z innych imprez dochodowych, na które wst ęp jest biletowany. 

3. Środki pochodzące z najmu, o któ rym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód budżetu gminy, 

o wysokość  których będ ą  zwiększane ś rodki finansowe so łectwa p rzyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwi ększenie nast ępować  będzie, uchwałą  Rady Miejskiej, w miarę  potrzeb 

I możliwości organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsługę  księgową  sołectwa prowadzi Urz ąd Miejski. 

5. So łectwo gospodaruj ąc ś rodkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przys ł ugującymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwacj ę  Przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ńców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczyć  do 10 % kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łe ctwo musz ą  być  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawierać  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane ś rodki pieniężne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi by ć  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOLECTWEM 

g 35. 1. Nadzór nad dzialalno ścią  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomocą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzia łalności, ocen ę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrol ę  dzia łalnoś ci So łtysa sprawuje na bie żąco Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I 36.1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wi ążące Rada 

Miejska. 
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Załącznik Nr2 do Uchwa ły Nr XIX 144@016 

Rady Miejskiej w Białym Borze 

z dnia ID październ ika 2016 z. 

STATUT SOŁECTWA BIAŁY DWÓR 

Rozdzial 1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

§ 1. 1. Mieszka ń cy so łectwa stanowi; wspólnot ę  samorządową . 

2. W sk ład so łectwa Bia ły Dwór wchodzi miejscowo ść  Bialy Dwór. 

§ 2. 1. So łectwo Bialy Dwór, zwane dalej So łectwem, jest jednostk ą  pomocniczą, której 

mieszka ńcy wspólnie z Innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorządową  Gminy 

Blaty Bór. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ńców oraz wspieranie organów 

Gminy Bia ły Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorz ądowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ści: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJ A I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3. 1. Organami so łectwa są : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) Sołtys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie może powoływa ć  także inne stale lub dora źne komisje so łectwa, 

okreś lając ich sk ład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. 

4. Po upływie kadencji organy So łe ctwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 

§ 4.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Sołecka wspomaga dzia łalność  Soltysa. 
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§ 5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego So łe ctwa nale ży w szczególno ś ci: 

1) kszta łtowanie zasad wspó łżycia spo łecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 

sportu wypoczynku oraz innych zwi ą zanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania okre ś lone w § 5 są  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach so łectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) współuczestnictwo w organizowaniu i p 

konsultacji spo łecznych projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ń ców Solectwa, 

9) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ń ców Solectwa, 

5) wspó łpraca z Radnymi z terenu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz 

6) ustalanie zada ń  dla So łtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

§ 7. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego Soltys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

§8. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzięć  wspólnota samorz ądowa so łectwa mo że 

nawiązywa ł  wspó ł pracę  ze wspólnotami samorz ądowymi sąsiednich so łe ctw. Moż e zawierać  

porozumienia okre ś lające zakres i sposób wykonania wspólnych zada ń . 

Rozdział  3. 

SOŁTYS I RADA SOLECKA 

§ 9. W celu rozwijania ak tywności społecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączności między so łectwem, a Rad ą  Miejską  I Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ńcy 

solectwa wybieraj ą  ze swego grona So łtysa i Rad ę  Solecką . 

10. Oo obowi ązków So łtysa nale ży w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń  Rady Soleckiej, 

3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Białego Boru, 

rzeprowadzaniu p rzez Rad ę  Miejską  

ących So łectwa, 
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4) wp ływanie na wykorzystanie ak tywności mieszka ńców słu żą cej poprawie gospodarki 

i warunków życia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ń ców Solectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach sołtysów zwolywanych przez Burmistrza Blalego Boru, 

7) pe ł nienie roli m ęża zaufania w miejscowym ś rodowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publi cznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Sołtys trwale wspóldziala z Rad ą  Sołecką . Rada 

Solecka składa si ę  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalności So łtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  się  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy So łtys. 

S. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje I przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ęd ą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia ł u 

mieszka ń ców w rozwiązywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) wspóldziala z wla ściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich So łtys składa informacj ę  o dzia łalnoś ci Rady Soleckiej. 

7. Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAL 

4 12. Prawo do udzialu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ń cy  so łectwa, 

posiadaj ący czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

13. Zebranie Wiejskie zwołuje So łtys: 

1) z w łasnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ń ców uprawnionych do udzia ł u w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 
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4 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarę  istniej ących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porz;dek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego Soltys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w sotectwle. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ńców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Białego Boru winno odby ł  się  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

późniejszy. 

4 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy sotectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera So łtys i przewodniczy jego obradom. 

W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodni czy jego 

obradom cz łonek Rady Soleckiej. 

Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

g 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje So łtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

¢ 17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  wi ększoś ci ą  g łosów, tzn. liczba 

głosów "za" musi był  większa ni ż  liczba g łosów "przeciw", g łosów wstrzymuj ących nie 

uwzgl ędnia si ę . 

2. Glosowania odbywają  się  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 

sposobie glosowania. 

4 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwołane oraz uczestniczy w nim co najmniej 18 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę , gdy Zebranie Wiejskie odbywa sig 

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po up ływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 
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a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw do 100 

mieszka ńców; 

b) 11 mieszka ń ców uprawnionych do głosowania, w przypadku Solectw powy żej 100 

mieszka ńców; 

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma byt dokonany wybór So łtysa i cz łonków Rady 

soleckiej wotuje Przewodnicz ący Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu 

Przewodnicz ący Rady Miejskiej okre ś la miejsce, godzin ę  i dzień  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru Soltysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomości mieszka ńców so łectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ęty. 

§ 2D. 1. Kandydat na so łtysa i cz łonka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

so łe ctwa, 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru So łtysa i Rady Soleckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność  co najmniej 20% sta łych mieszka ń ców so łectwa, uprawnionych do g łosowania. 

3.O ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ńców 	sołectwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	So łtysa 

i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

up ływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczb ę  sta łych mieszka ńców so łectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

określa Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. Uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecności, 

6. Nie mają  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca łkowicie lub cz ęś ciowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orze czeniem s ądu. 

7. Wybory So łtysa i Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  w głosowaniu tajnym. 

B, Zasada tajno ś ci glosowania b ędzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoniętego od pozosta łej cz ęści lokalu wyborczego. 
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§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spoś ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skruta cyjnej nie mo że był  

osoba kandydująca na So łtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komisji skruta cyjnej nale ży: 

1) przyj ę cie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do głosowania, 

3) przeprowadzenie głosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów. 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

fi) sporządzenie protoko łu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

glosowania. 

§ 22. 1. Wybory odbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzi ł  wybór So łtysa. W drugiej kolejności 

przeprowadza si ę  wybory  cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża si ę  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ę ksz ą  liczb ę  g łosów 

wa ż nych. 

§ 23. 1. Soltys i cz łonkowie Rady Soleckiej mogą  był  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

uplywem kadencji, je żeli nie wykonuj ą  swoich obowiązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwa ł  zebrania lub dopu ścili się  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii środowiska. 

2. Odwołanie mo że nastą pi ł  na zebraniu wiejskim zwalanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do glosowania. 

3. Odwo łanie może nastąpić  w przypadku, gdy w zebraniu u czestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do g łosowania mieszka ńców so łectwa, zwykłą  wię kszością  g łosów. 

4. Odwolanle So łtysa I cz łonków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w glosowaniu tajnym. 

5. Wybory dla uzupe łnienia składu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu ca łej Rady 

So lec kiej przeprowadza samodzielne Zebrane Wiejskie zwołane przez Sołtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

fi. W przypadku, gdy Soltys nie mo że czasowo pe łni ć  swoich obowi ązków, przekazuje je 

jednemu z członków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

7. Sołtys zobowiązany jest zwo ła ć  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ślonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku. 
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§ 20. 1. Glosowanie na Sołtysa i cz łonków Rady Sołeckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na ka rtach do glosowania. Ka rty do glosowania opatruje sig piecz ęci ą  Gminy 

Bia ły Bór. Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o któ rej mowa w § 21, z 

zachowaniem nast ępuj ących zasad: 

1) w nag łówku karty wskazuje si ę , jakiego głosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejnoś ci alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejności liczbę  

porządkową  oraz kratk ę  przeznaczon ą  na oddanie głosu, 

2. Wybory prowadzi P rz ewodnicz ący Zebrania wybo rczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skruta cyjna sprawdza, czy urna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania ilość  kart znajduje si ę  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory so łtysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza się  odrębnie. 

4. Kandydat na Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

5. Od chwili rozpoczęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja może żądać  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzaj ącego to żsamość,] 

7. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

§ 25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak "k' w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na So łtysa, na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak "X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilo ści nie 

większej ni ż  statutowy skład Rady Soleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

glosowania. Przewodnicz ący w obecno ści komisji otwiera urn ę  wyborcz ą .  Po czym komisja 

liczy znajduj ące się  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczbę  oddanych 

głosów. 

4. Po zakończeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w So łectwie. 

e żeii jego tożsamość  nie jest znana cz łonkom komisji. 



§ 26. Za niewa żne uważ a si ę  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na Soltysa umieszczona znak"X" przy wi ęcej niż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "k' przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ś lono całą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ś lona w statucie 

sołectwa lub nle umieszczono znaku "X" przy ż adnym z nazwisk, 

3) wszel kie dopiski na ka rcie do glosowania poza kratką  nie wp ływają  na ważność  gbsu. 

§ 27. Ka rta do glosowania jest niewa żna : 

1) je żeli brak na niej piecz ęci Gminy Blaty B6r 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ęcej części. 

§ Z9. 1. W p rz ypadku zg łoszenia w wyborach Soltysa jednego ka ndydata, glosowanie odbywa 

si ę  na kartach do glosowania, na któ rych przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone s łowami TAK i NIE.  

2. Glosowanie odbywa si ę  poprzez postawienie znaku "X" w kratce oznaczonej s łowem 

" TAK" lub słowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na Soltysa je ś li liczba głosów „TAK" przewy ższa liczbę  

g łosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w trybie okre ślonym w ust.3 przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybory w innym terminie. 

§ 29.1. Komisja Skrutacyjna sporządza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ł : 

1) liczb ę  osób uprawnionych do głosowania, 

2) liczbę  wyborców, którym wydano karty do glosowania, 

3) nazwiska i Imiona zg łoszonych kandydatów, 

4) liczb ę  wydanych kart do glosowania, 

5) liczbę  oddanych g łosów, czyli kart wrzuconych da urny przez wyborców, w tym: 

a) liczb ę  g łosów wa ż nych, 

b) liczbę  głosów niewa żnych, 

6) liczbę  ważnych g łosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na Soltysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ęcia I zakoń czenia glosowania, 

e 	 Strona B  



3. Protokó ł  podpisują  wszystkie osoby wchodz ące w sktad Komisji Skrutacyjnej 

i przewodniczący zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protoko łu Komisja Skrutacyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protoko łu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ś ci 

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie So łectwa. 

g 30. 1. Wybranym na So łtysa zostaje kandydat, który uzyskal najwi ększą  liczbę  g łosów. 

W przypadku równej ilo ści głosów kandydatów, Przewodnicz ący  Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  Ilość  głosów. 

2. Członkami Rady Soleckiej zostają  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ę ksz ą  liczbę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilość  głosów, a ich wej ście do 

Rady Soleckiej przewy ższa łoby jej statutowy sk ła d,  Przewodniczący Zebrania zarządza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

4 31. 1. Wyga ś nięcie mandatu So łtysa i członków Rady Soleckiej następuje na skutek: 

1) zrzeczenia si ę  mandatu, 

2) ś mierci, 

3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwo łania. 

2. W przypadkach wskazany ch w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybo ry 

 uzupełniaj ące na okres do upływu kadencji z zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory uzupe łniające odbywają  się  według zasad okre ś lonych w 419.27. 

4. W przypadku wyga ś ni ęcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory uzupe łniające 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady Soleckiej zmniejszylby si ę  poni żej 50 %stanu osobowego. 

4 32. 1. Odwołanie Soltysa i cz łonka Rady Soleckiej przed up ływem kadencji przeprowadza 

si ę  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwalanie Sołtysa i cdonka Rady Soleckiej nast ępuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ń ców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ł  

Soltysa w czynno ściach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomić  Radq Miejską  na najbli ż szej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Oo czasu wyboru Soltysa, Przewodnicz ący Rady Miejskiej wyznacza osobę  do pełnienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona. 
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5. Przepis ust. 4 stosuje sig odpowiednio do pozostalych przypadków wymienionych 

w§ 30. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ń ców Soltysa, w ci ągu trzech miesi ę cy od dnia 

odwolania lub rezygnacji Sołtysa, Burmistrz  Bia łego Boru może wystąpić  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmian ę  terytorialn ą  sołectwa przyłączenie do innego). 

Rozdzial 6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

33.1. Organy So łectwa mogą  zarządzać  i korzystać  z mienia komunalnego położonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ł  Im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do użytkowania. 

2. Do przyjętego mienia organy so łectwa maj ą  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwykłego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwyk łego zarz ądu osobą  dokonuj ąc ą  tych 

czynności bę dzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje Sozys, w uzasadnionych przypadkach 

członek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

34. 1. So łectwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo — rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada si ę  ze ś rodków bud żetowych gminy i dochodów 

własnych so łectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z So łtysem, a przegłosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wrazi So łtysem może dokona ć  w ci ągu roku zmian w przyj ętym 

podzia le  

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne solectwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych prawnych, 

wpływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa żenia (np. stoly, krzes ła itp.) oraz 

wp ływy z innych imprez dochodowych, na które wstę p jest biletowany. 

3. środki pochodzące z najmu, o któ rym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód budżetu gminy, 

o wysokość  których b ę d ą  zwi ększane ś rodki finansowe solectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwiększenie następowa ł  b ędzie, uchwalą  Rady Miejskiej ,  w miarę  potrzeb 

i możliwości organiza cyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 



4. Obsługę  księgową  so łectwa prowadzi Urząd  Miejski. 

5, Sołectwo gospodarując środkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przystuguj ącymi mu środkami finansowymi przeznacza je na; 

1) utrzymanie i konserwację  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców sotectwa. 

6, Na wydatki integracyjno-kulturalne można przeznaczy ł  do 10 % kwoty pierwotnego planu 

finansowego sołectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łectwo musz ą  być  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami Itp. 

B. Dokumenty finansowe musz ą  zawiera ł  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane ś rodki pieniężne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi by ć  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

członka Rady Soleckiej. 

Rozdziel 7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

8 35. 1. Nadzór nad dzia łalnością  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomocą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzia łalności, ocen ę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrol ę  działalności So łtysa sprawuje na bieżąco Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdział  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4 36.1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wie iwo Rada 

Miejska. 

Prze od Ica ca Redy 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIXI144/2016 

Rady Miejskiej w Blatym Borze 

z dnia 10 października 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA BIELICA 

Rozdzial 1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

4 1.1. Mieszka ń cy  solectwa stanowią  wspólnotę  samorządową . 

2. W skład so łectwa Bielica wchodz ą  miejscowości: Bielica, Kole ś nik. 

2. 1. Solectwo Bielica, zwane dalej Sotectwem, jest jednostk ą  pomocniczą , której 

mieszka ń cy wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorządową  Gminy Bia ły Bór. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ńców oraz wspieranie organów 

Gminy Bia ły Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorządowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ści: 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

- niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3. 1. Organami so łectwa s ą : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) Sotys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powo ływał  także inne stale lub dora źne komisje sołectwa, 

okreś laj ąc ich skład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. 

4. Po up ływie kadencji organy So łectwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 

g 4. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspoma ga dzia łalność  Sołtysa. 
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§ 5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego Sołectwa należy w szczególno ści: 

1) kszta łtowanie zasad wspól życla spolecznego, 

2) udzial w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zd rowotnej, kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania określone w§ 5 s ą  reafoowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach so łectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wsp 

3) współuczestnictwo w organizowaniu I przeprowadzaniu przez Rad ę  Miejską  konsultacji 

społecznych projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu 

dla mieszka ń ców So łectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wy 

5) współpraca z Radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla So łtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

§ 7. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

8. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzi ęć  wspólnota samorz ądowa so łectwa moż e 

nawiązywa ć  wspó ł pracę  ze wspólnotami samorz ądowymi s ąsiednich so łectw. Może zawiera ć  

porozumienia okre ś lające zakres i sposób wykonania wspólnych zada ń . 

Rozdzia ł  3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

§ 9. W celu rozwijania aktywno ści spo łecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączności mi ędzy so łectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

so łectwa wybierają  ze swego grona So łtysa i Rad ę  Solecką . 

§ 10. Do obowi ązków Sołtysa należy w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń  Rady Soleckiej, 

3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej I Burmistrza 

Bia łego Boru, 

ólnoty samorządowej, 

kracza poza kompetencje mieszka ńców So łectwa, 

A{
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4) wp ływanie na wykorzystanie aktywno ś ci mieszka ńców s ł u żącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ń ców Sotectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwo ływanych przez Burmistrza Bia łego Boru, 

7) pełnienie roli męż a zaufania w miejscowym ś rodowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pra cy  na zebraniach wiejskich. 

§ 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Sołtys trwale wspó łdzia ła z Radą  Solecką . Rada 

Solecka sktada si ę  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalnoś ci So łtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  sig co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy So łtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje i przedk łada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ęd ą  

rozpat rywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ńców w rozwi ą zywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacje, 

4) wspó łdzia ła z wła ściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6.Na zebraniach wiejskich So łtys sktada informację  o dzia łalności Rady Soleckiej. 

Z. Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdziel 4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WA ŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAL 

12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ń cy sotectwa, posiadający 

czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 
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§ 13. Zebranie Wiejskie zwo łuje Sottys: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ńców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

§ 19. I. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarę  istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porządek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyj ęty  w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ńców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Bia łego Boru winno odbyć  si ę  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. 

W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom cz łonek Rady Soleckiej. 

Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

So łtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, któ ry  wraz z uchwa łami i opiniami 

podj ętymi w jego toku podpisuje So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje Sołtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

§ 17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  większo ś cią  g łosów, tzn. liczba g łosów 

za musi być  większa ni ż  liczba głosów "przeciw", g łosów wstrzymuj ą cych nie uwzgl ędnia si ę . 

2. Glosowania odbywaj ą  si ę  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 

sposobie g łosowania. 

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa l,  jeżeli zosta ło 

prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę, gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po up ływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 
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3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je ż eli zosta ło prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw do 100 

mieszka ńców; 

b) 11 mieszka ńców uprawnionych do głosowania, w przypadku Solectw powy żej 100 

mieszka ń ców;  

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOLECKIEJ 

19. 1. Zebranie wiejskie, na któ rym ma być  dokonany wybór Soltysa i cz łonków Rady 

soleckiej zwoluje Przewodnicz ący Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu Przewodnicz ący 

Rady Miejskiej okre ś la miejsce, godzin ę  i dzie ń  zebrania wiejskiego oraz wyznacza 

Przewodnicz ą cego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla wyboru 

So łtysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomości mieszka ńców solectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  dat ą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ę ty. 

4 20. 1. Kandydat na soltysa i cz łonka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

so łectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru So łtysa i Rady Soleckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność  co najmniej 20% starych mieszka ń ców sotectwa, uprawnionych do glosowania. 

3. O ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% starych 

mieszka ń ców 	so łectwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	Sołtysa 

cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym  samym dniu po 

uplywie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczb ę  sta łych mieszka ńców so łectwa uprawnionych da glosowania na dzie ń  wyborów 

okre ś la Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. Uprawnieni do gtosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecności. 

6. Nie maj ą  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca łkowicie lub cz ęściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw p ublicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu. 
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7. Wybory So łtysa I Rady Soleckiej odbywaj ą  się  w glosowaniu tajnym. 

8. Zasada tajno ści g losowania będzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, osłoni ętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skruta cyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spośród uprawnionych uczestników zebrania. Cztonkiem komisj 

osoba kandydująca na So łtysa lub czlonka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyjęcie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogtoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie protoko ł u o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

g losowania. 

§ 22. 1. Wybory odbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpoś rednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejno ści nale ży przeprowadzi ć  wybór So łtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża si ę  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ększą  liczbę  g łosów 

ważnych. 

§ 23. 1. So łtys i członkowie Rady Soleckiej mogą  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

uplywem kadencji, je żeli nie wykonują  swoich obowi ązków, naruszają  postanowienia statutu 

i uchwal zebrania lub dopu ścili się  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii ś rodowiska. 

2. Odwalanie może nastąpić  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% uprawnianych 

do glosowania. 

3. Odwo łanie mole nast ą pi ć  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowana mieszka ńców so łectwa, zwyk łą  wi ększości ą  g łosów. 

4. Odwo łanie Soltysa i cz łonków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w g łosowaniu tajnym. 

5. Wybory dla uzupe łnienia sk ładu Rady So łeckiej lub wybrania nowego składu calej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez Soltysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

i skrutacyjnej nie mo że być  
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W przypadku, gdy So łtys nie może czasowo pe łni ł  swoich obowiązków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

7. Sołtys zobowi ązany jest zwo ła ć  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ś lonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

g Za. 1. Glosowanie na So łtysa i cz łonków Rady Soleckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do glosowania. Karty do glosowania opatruje si ę  pieczę cią  Gminy Bia ły 

Bór. Karty do glosowania przygotowuje komisja skruta cyjna o której mowa w § 21, z 

zachowaniem następuj ących zasad: 

1) w nag łówku karty wskazuje się, jakiego glosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy 

organu i daty  zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejno ści liczb ę  

porządkową  oraz kratkę  przeznaczoną  na oddanie gloso. 

2. Wybory prowadzi Przewodniczący Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania Ilość  kart znaj duje si ę  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory so łtysa i członków Rady So łeckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgod ę  na kandydowanie ustnie 

do protoko łu. 

5. Od chwili rozpocz ęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja mo że żą da ł  od wyborcy  okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość , jeżeli jego tożsamość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

7. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

g 25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak 'R" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na Softy ,  na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak "X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glas, w iloś ci nie 

większej ni ż  statutowy skład Rady Soleckiej. 
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3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

glosowania. Przewodnicz ący  w obecności komisji otwiera urn ę  wyborczą , po czym komisja 

liczy znajduj ą ce się  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych g łosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki' g losowania 

w So łectwie. 

§ 26. Za niewa żne uwa ż a si ę  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na Sołtysa umieszczono znak "K" przy wi ę cej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "%" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ś lono ca łą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do głosowania na cz łonków Rady Sołeckiej umieszczano znak " r przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ś lona w statucie so łectwa 

lub nie umieszczono znaku 'W przy żadnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratk ą  nie wplywaj ą  na ważno ść  głosu. 

§ 27. Karta do głosowania jest niewa ż na : 

1) jeżeli brak na niej piecz ęci Gminy Blaty Bór 

2) je żeli karta jest przerwana na dwie lub wi ęcej części 

§ 28. 1. W przypadku zg łoszenia w wyborach Sołtysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

się  na kartach do głosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  si ę  kratki 

oznaczone strawami „TAK"I"NIE". 

2. Glosowanie odbywa si ę  poprzez postawienie znaku „K" w kratce oznaczonej s łowem „TAM" 

lub s łowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na Soltysa je śli liczba g łosów „TAK" przewy ż sza liczbę  

głosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wy 

ponowne wybo ry  na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybory w Innym terminie. 

§ 29.1. Komisja Skrutacyjna sporz ądza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ł : 

1) liczbę  osób uprawnionych do glosowania, 

2) liczbę  wyborców, któ ry m wydano karty do glosowania, 

3) nazwiska i imiona zg łoszonych kandydatów, 

4) liczbę  wydanych kart do glosowania, 

5) liczbę  oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

boru so łtysa w trybie okreś lonym w ust.3 przeprowadza si ę  
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3. Przewodnicz ący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ł  

So łtysa w czynno ściach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomi ć  Radę  Miejską  na najbliż szej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru So łtysa, Przewodnicz ący Rady Miejskiej wyznacza osobę  do pe łnienia jego 

funkcji w porozumieniu z Rad ą  Sołecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w § 30. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ń ców So łtysa, w ci ągu trzech miesi ę cy od dnia 

odwo łania lub rezygnacji So łtysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wystą pić  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej ozmianę  terytorialn ą  sołectwa ( przy łączenie do Innego). 

Rozdzia ł  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

33. 1. Organy So łectwa mogą  zarządza ć  I korzysta ć  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ł  im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy so łectwa mają  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwykłego zarz ądu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwykłego zarządu osob ą  dokonującą  tych 

czynnoś ci będzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje So łtys, w uzasadnionych przypadkach cz łonek 

Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym pracownikiem Urz ędu 

Miejskiego. 

y 34. 1. So łectwo prowadzi gospodark ę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo —  rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy składa się  ze ś rodków bud żetowych gminy i dochodów 

własnych so łectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z Sołtysem, a przeg łosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Sołecka wraz z So łtysem mo że dokona ć  w ciągu roku zmian w przyj ętym podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne so łectwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, wp ływy 

z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa żenia jnp. sto ły, krzes ła itp.) oraz wpływy z 

innych Imprez dochodowych, na które wst ęp jest biletowany. 
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3. grodki pochodzące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód budżetu gminy, 

o wysokość  których b ę dą  zwi ększane ś rodki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwi ększenie następowa ć  będzie, uchwalą  Rady Miejskiej ,  w mlarq potrzeb 

I moż liwości organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsługę  ksi ęgową  sołectwa prowadzi Urz ąd Miejski. 

5. Sołectwo gospodaruj ąc ś rodkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz innymi 

przysluguj ącyml mu środkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwację  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ńców so łe ctwa. 

fi. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczyć  do 18 % kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łectwo musz ą  był  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawierać  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane ś rodki pieni ęż ne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi był  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady So łeckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA !NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

§ 35. 1. Nadzór nad dzia łalnością  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomoc ą  Komisji 

Rewizyjnej ni .  in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzialalności, ocenę  stanu sołe ctwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrol ę  działalności So łtysa sprawuje na bie żąco Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

36. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wi ążąco Rada 

Miejska. 

Przemycrla Rady 

I Yvni 
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Załącznik Nr4 do Uchwa ły Nr XIX/141/2016 

Rady Miejskiej w Bia łym Borze 

z dnia 10 października 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA BISKU PICE 

Rozdzia ł  1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

1.1. Mieszka ń cy  so łectwa stanowi ą  wspólnot ę  samorz ądową . 

2. W skład so łe ctwa Biskupice wchodzą  miejscowości: Biskuplce, Kamienna, linowo. 

§ 2. 1. Sołectwo Biskupice, zwane dalej So łectwem, jest jednostką  Pomocniczą, której 

mieszka ńcy wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorządową  Gminy 

Bia ły Bór. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ń ców oraz wspieranie organów 

Gminy Biały Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorządowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ści: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA ŁANIA 

3.1. Organami so łectwa s ą : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) Soltys i Rada So łecka. 

2. Zebranie Wiejskie moż e powo ływać  także Inne sta łe lub dora źne komisje so łectwa, 

okre ś laj ąc ich sk ład i zakres dzia łania. 

ś  Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licz ą c od dnia wyboru. 

4. Po up ływie kadencji organy So łe ctwa dzia łają  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 
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§ 4. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalność  So łtysa. 

5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego So łectwa należy w szczególno ści: 

1) kszta łtowanie zasad wspó łżycia spo łecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz Innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania okre ś lone w *5 są  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach solectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorządowej, 

3) współuczestni ctwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Rad ę  Miejską  

konsultacji spo łecznych projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ń ców So łectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpa trzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza komp 

5) wspó łpraca z Radnymi z terenu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla So łtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

§ Y. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

§8. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzi ęć  wspólnota samorz ądowa so łectwa może 

nawiązywać  współpracę  ze wspólnotami samorządowymi s ąslednich sołectw. Mo że zawierał  

porozumienia okre ślające zakres i sposób wykonania wspólny 

Rozdzia ł  3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

§ 9. W celu rozwijania aktywno ści spo łecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączności między so łectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

sołectwa wybieraj ą  ze swego grona So łtysa i Radę  Solecką . 

§ 10. Do obowi ązków So łtysa nale ży w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedzeń  Rady Soleckiej, 

atencje mieszka ńców Sołectwa, 

ch zada ń . 
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3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Malago Boru, 

4) wplywanle na wykorzystanie aktywno ści mieszka ńców s łużącej poprawie gospodarki 

i wa ru nków życia w Solectwie, 

5) re prezentowanie mieszka ń ców Sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestn iczenie w zebraniach sołtysów zwo ływanych przez Burmistrza Bia łego Boru, 

]) pe łnienie roli męża zaufania w miejscowym ś rodowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

§ 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Sołtys trwale współdzia ła z Rada Solecka. Rada 

Solecka składa sig z 3 do 5 osób. 

2. Do obowi ązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalności Sołtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  sig co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ś ci: 

I) opracowuje i przedk łada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwa ł, które będ ą  

rozpatr ywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udziale 

mieszka ńców w rozwiązywaniu problemów solectwa i realizacji zada ń  samorz ądu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kont roluje ich realizacj ę , 

4) wspóldziala z właś ciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich Soltys sk łada informacj ę  o dzia łalności Rady Sołeckiej. 

].Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

§ 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ńcy so łectwa, 

posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 
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§ 13. Zebranie Wiejskie zwo łuje Sohys: 

1) z własnej Inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ńców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarę  istniej ących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porządek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ę ty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ńców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Biatego Boru winno odbyć  si ę  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy so łectwa zostali o nim prawidlowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiej 

3. W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom członek Rady Soleckiej. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed ło żonego przez 

Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporządzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podję tymi w jego toku podpisuje So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje Soltysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

l organizacji zebra ń . 

4 17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  wi ę kszością  g łosów, tzn. liczba 

głosów "za musi by ł  wi ększa ni ż  liczba g łosów "przeciw", głosów wstrzymuj ących nie 

uwzgl ędnla si ę . 

2. Glosowania odbywaj ą  się  w sposób j 

sposobie glosowania. 

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa ł, jeżeli zosta ło 

prawid łowo zwołane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania 

mieszka ńców. 

skie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. 

awny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 
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2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę, gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po upływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw do 100 

mieszka ń ców; 

b) 11 mieszka ń ców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw powyżej 100 

mieszka ń ców; 

Rozdzial 5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOLECKIEJ 

4 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma by ł  dokonany wybór So łtysa i cz łonków Rady 

sołeckiej zwo łuje Przewodnicz ący  Rady Miejskiej w Białym Borze. W tym celu 

Przewodnicz ący Rady Miejskiej okre ś la miejsce, godzin ę  i dzie ń  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru So łtysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomości mieszka ńców sołectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyję ty. 

20. 1. Kandydat na soltYsa i cz łonka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

so łectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru So łtysa i Rady Soleckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność  co najmniej 20% sta łych mieszka ńców so łectwa, uprawnionych do glosowania. 

3.0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ńców 	sołe ctwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	So łtysa 

i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

upływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do g łosowania. 

4. Liczb ę  sta łych mieszka ńców so łectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

określa Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ś ci. 

5. Uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecności, 

swnn 5 



6. Nie maj ą  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca ł kowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu. 

7. Wybory So łtysa i Rady Soleckiej odbywaj ą  się  w glosowaniutajnym. 

8. Zasada tajno ści glosowania będzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoniętego od pozostalej cz ęści lokalu wyborczego. 

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spoś ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie mo że był  

osoba kandyduj ąca na Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komisji skrutacyjnej nalały: 

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do głosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) og łoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie protokolu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi up 

glosowania. 

§ 22. 1. Wybory odbywaj ą  si ę  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzi ł  wybór So łtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory  cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża si ę  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ę kszą  liczbę  g łosów 

ważnych. 

§ 23. 1. So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej mog ą  był  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

up ływem kadencji, je żeli nie wykonują  swoich obowi ązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ścili si ę  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii ś rodowiska. 

2. Odwo łanie może nastąpił  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do glosowania. 

3. Odwo łanie może nastą pi ć  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do głosowania mieszka ńców so łectwa, zwyk łą  wię kszości ą  głosów. 

4. Odwo łanie So łtysa i cz łonków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w glosowaniu tajnym. 

orz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 
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5. Wybory dla uzupe łnienia składu Rady So łeckiej lub wybrania nowego składu ca łej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez Sołtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

6. W przypadku, gdy So łtys nie mo że czasowo pe łni ć  swoich obowi ązków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

7. So łtys zobowi ązany jest zwo ła ć  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ś lonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

24. 1. Glosowanie na So łtysa i członków Rady Soleckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do glosowania. Karty do głosowania opatruje się  pieczęci ą  Gminy 

Bia ły Bór. Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w 4 21, z 

zachowaniem nast ę pujących zasad: 

1) w nag łówku karty wskazuje si ę, jakiego glosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejno ści liczbę  

porządkową  oraz kratk ę  przezna czoną  na oddanie g łosu. 

2. Wybory p rowadzi Przewodniczący Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skruta cyjna sprawdza, czy urna do g łosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania ilość  kart znajduje si ę  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory so łtysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na So łtysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protokołu. 

5. Od chwili rozpoczęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  członków Komisji Skruta cyjnej. 

6. Komisja może żą da ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzaj ą cego toż samość , jeż eli jego tożsamo ść  nie jest znana cz łonkom komisji. 

7. odbiór kart do głosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 



§ 25. 1. Po otrzymaniu ka rty do glosowania wyborca stawia znak "X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na So łtysa, na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak "X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilości nie 

wi ększej ni ż  statutowy skład Rady Sołeckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano ka rty do 

glosowania. Przewodnicz ący w obecności komisji otwiera urn ę  wyborcz ą , po czym komisja 

Uczy znajdujące się  w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób liczb ę  oddanych 

głosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w So łectwie. 

§ 26. Za niewa żne uwa ża się  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na Sołtysa umieszczono znak "X" przy wi ęcej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ś lono salą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ś lona w statucie 

sołectwa lub nie umieszczono znaku "k' przy żadnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratk ą  nie wp ływają  na wa ż ność  g łosu. 

§ 27. Karta do glosowania jest niewa ż na : 

1) jeżeli brak na niej pieczę ci Gminy Bia ły Bór 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ęcej części. 

§ 28.1. W przypadku zg łoszenia w wyborach Sołtysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

się  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone s łowami "TAK"i„NIE". 

2. Głosowanie odbywa się  poprzez postawienie znaku "X" w kratce oznaczonej s łowem 

„TAK” lub słowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na So łtysa jeś li liczba głosów „TAK" przewy ż sza liczb ę  

głosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w trybie okre ś lonym w ust.3 przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybory w innym terminie. 
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9 29. 1. Komisja Skrutacyjna sporządza w dwóch egzemplarzach protokó ł  głosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ć : 

1) liczbę  osób uprawnionych do g łosowania, 

2) liczbę  wyborców, którym wydano ka rty do glosowania, 

3) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, 

4) liczbę  wydanych kart do glosowania, 

5) liczbę  oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczb ę  g łosów waż nych, 

b) liczb ę  g łosów niewa żnych, 

6) liczbę  wa żnych g łosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na So łtysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ę cia i zakoń czenia glosowania, 

3. Protokó ł  podpisują  wszystkie osoby wchodz ące w skład Komisji Skrutacyjnej 

i przewodniczący zebrania. 

4. Niezwlocznie po sporz ądzeniu protoko łu Komisja Skrutacyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protoko łu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ści 

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie So łe ctwa. 

4 30. 1. Wybranym na So łtysa zostaje kandyda t,  który  uzyska ł  najwię kszą  liczb ę  g łosów. 

W przypadku równej ilo ści g łosów kandydatów, Przewodni czący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  g łosów. 

2. Cz łonkami Rady Soleckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ę kszą  liczb ę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilość  głosów, a ich wejś cie do 

Rady Soleckiej przewy ższa łoby jej statutowy sk ład, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

9 31. 1. Wyga ś nięcie mandatu So łtysa i cz łonków Rady Soleckiej nast ępuje na skutek: 

1) zrzeczenia si ę  mandatu, 

2) ś mierci, 

3) pozbawienia p 

4) odwolania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe łniające na okres do uplywu kadencji z zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory uzupetniaj ące odbywaj ą  si ę  wed ług zasad okre ś lonych w 4 19-27. 

raw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 
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4. W przypadku wyga ś nięcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory uzupe ł niające 

przeprowadza si ę ,  gdy stan Rady Soleckiej zmniejszy ł by si ę  poni żej 50 %stanu osobowego. 

4 32. 1. Odwo łanie So łtysa i członka Rady Soleckiej przed up ływem kadencji przeprowadza 

się  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwo łanie Sołtysa i członka Rady Soleckiej następuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ńców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ł  

Sołtysa w czynno ściach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomić  Rad ę  Miejską  na najbliższej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru Sottysa, Przewodnicz ący Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe łnienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Sołecką  albo z  jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w 430. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ń ców Sołtysa, w ciągu trzech miesi ęcy od dnia 

odwołania lub rezygnacji Sołtysa, Burmistrz  Bia łego Boru mo że wystąpił  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmianę  terytorialn ą  sołe ctwa ( przy łączenie do innego). 

Rozdzial 6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

4 33. 1. Organy Sołectwa mogą  zarz ądzać  i korzysta ć  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo ż e zosta ł  im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy so łectwa mają  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwyk łego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwykłego zarz ądu osobą  dokonuj ącą  tych 

czynno ści b ędzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje So łtys, w uzasadnionych przypadkach 

członek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

4 34. S. So łectwo prowadzi gospodark ę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo —  rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada si ę  ze ś rodków bud żetowych gminy i dochodów 

w łasnych so łectwa, 
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2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada So łecka wraz z Soltysem, a przeg łosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z Soltysem mo że dokona ł  w ciągu raku zmian w przyj ętym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne so łe ctwa tworzą  dobrowolne wp łaty  osób fizycznych i prawnych, 

wp ływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposażenia )np. stoły, krzes ła itp.) oraz 

wp ływy z innych imprez dochodowych, na które wstęp jest biletowany. 

3. ś rodki pochodzące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowią  dochód budżetu gminy, 

o wysokość  których b ęd ą  zwiększane środki finansowe sołectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwi ększenie nast ępowa ć  będzie, uchwalą  Rady Miejskiej ,  w miarę  potrzeb 

i moż liwości organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsługę  księgową  sołectwa prowadzi Urząd Miejski. 

5. So łe ctwo gospodarując ś rodkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przysługuj ącymi mu środkami finansowymi przezna cz a je na'. 

1) utrzymanie i konserwacj ę  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczyć  do 10% kwoty pierwotnego planu 

finansowego sołectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łe ctwo musz ą  być  potwierdzane fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawiera ć  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane ś rodki pieni ęż ne. 

9. Me rytoryczny opis dokumentu musi by ć  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SO ŁECTWEM 

§ 35. 1. Nadzór nad dzialalno ści ą  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomoc ą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzia łalno ści, ocen ę  stanu sołectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kont ro lę  dzia łalności So łtysa sprawuje na bieżąco Burmistrz Bia łego Boru. 
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Rozdzia ł  R. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 36. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wiążąco Rada 

Miejska. 

Przonlwodjjpic ca Rady 

UU17- 
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Załącznik Nr 5 da Uchwały Nr XIX/144/2016 

Rady Miejskiej w Bia łym Borze 

z dnia 10 października 2016 z. 

STATUT SOŁECTWA BRZEŹNICA 

Rozdzia ł  1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

§ 1. 1. Mieszka ńcy so łectwa stanowi ą  wspólnotę  samorządową . 

2. W skład so łectwa Brze źnica wchodz ą  miejscowości: Brze źnica, Donimierz. 

§ 2. 1. So łectwo Brze źnica, zwane dalej So łectwem, jest jednostką  pomocniczy której 

mieszka ńcy wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorz ądową  Gminy 

Bialy Bór. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ńców oraz wspieranie organów 

Gminy Bialy Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorządowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ści: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA ŁANIA 

§ 3. 1. Organami so łectwa są : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) So łtys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powoływa ć  także inne stale lub dora źne komisje so łectwa, 

okreś laj ą c ich skład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów Solectwa trwa 4 lata licz ąc od dnia wyboru. 

4. Po wotywie kadencji organy So łectwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 
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3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 

4) wpływanie na wykorzystanie aktywno ści mieszka ń ców s łu żącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ń ców So łe ctwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach soltysów zwo ływanych przez Burmistrza Bia łego Boru, 

7) pełnienie roli m ęża zaufania w miejscowym ś rodowisku, 

B) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

§ 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  So łtys trwale wspó łdzia ła z Radą  So łecką . Rada 

Solecka składa sig z 3 do 5 osób. 

2. Do obowi ą zków Rady Soleckiej należy wspomaganie dzialalności Sołtysa. 

3. Rada Sołecka ma charakter op 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  się  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

p rz ewodniczy Soltys. 

S. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ęd ą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ń ców w rozwi ązywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) współdzia ła z w łaściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6.Na zebraniach wiejskich Soltys sk łada informacj ę  o dzia łalności Rady So łeckiej. 

T. Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

RozdzIal 0. 

ZASADY I TRYB ZWO ŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WA ŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWA Ł  

g 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim mają  wszyscy mieszka ńcy so łe ctwa, 

posiadaj ący czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

iniodawczy i doradczy. 
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4 13. Zebranie Wiejskie zwo łuje So łtys: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ńców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

4 14. I. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarę  istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porz ądek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwolywane na wniosek mieszka ńców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Bia łego Boru winno odbyć  si ę  w terminie Z dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy. 

4 ls. t Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy  so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera So łtys i przewodniczy jego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści Soltysa Zebranie Wiejskie otwiera przewodniczy jego 

obradom cz łonek Rady Soleckiej. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed ło żonego przez 

Soltysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje Soltys I cz łonkowie Rady Soleckiej. 

4 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ą cych kompeten cj e Sołtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urzędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materialów 

i organizacji zebra ń . 

17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadają  zwykłą  wi ę kszoś cią  głosów, tzn. liczba 

głosów "za" musi by ć  wi ększa ni ż  liczba głosów "przeciw", g łosów wstrzymuj ących nie 

uwzględnia się . 

2. Glosowania odbywaj ą  się  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o Innym 

sposobie glosowania. 

4 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 
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2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę , gdy Zebranie Wiejskie odbywa się  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po uplywie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

3. W przypadku zwolania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło prawid łowo zwołane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawniony 

mieszkań ców; 

b) 11 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku Sołectw powyżej 100 

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma by ł  dokonany wybór So łtysa cz łonków Rady 

soleckiej zwo łuje Przewodnicz ący Rady Miejskiej w Bia łym Barze. W tym celu 

Przewodniczący  Rady Miejskiej określa miejsce, godzin ę  i dzie ń  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwolanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomo ści mieszka ńców so łectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ęty. 

§ 20. 1. Kandydat na so łtysa i cz łonka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

solectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru So łtysa I Rady So łeckiej,  na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność  co najmniej 20% sta łych mieszka ń ców solectwa, uprawnionych do glosowania. 

3.0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ń ców 	sołectwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	So łtysa 

i cz łonków Rady Sołeckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

up ływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczb ę  sta łych mieszka ńców solectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

okreś la Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecno ści. 

ych do glosowania, w przypadku Solectw do 100 
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6. Nie maj ą  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca łkowicie lub cz ęściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu. 

7. Wybory So łtysa i Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  w glosowaniu tajnym. 

8. Zasada tajno ści glosowania będzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoniętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spo śród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie może być  

osoba kandydująca na Soltysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komis] i skrutacyjnej nale ży: 

1) przyj ę ci e zgłoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) og łoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie p rotokolu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

glosowania. 

§ 22. 1. Wyboryodbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejno ści należy przeprowadzi ć  wybór Sołtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory  cz łonków Rady Soleckiej ,  

3. Za wybranych uważa się  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ę ksz ą  liczb ę  g łosów 

ważnych. 

§ 23.1. Soitys i cz łonkowie Rady Soleckiej mogę  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

up ływem kadencji, je żeli nie wykonują  swoich obowiązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ścili si ę  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii środowiska. 

2. Odwo łanie mo że nastą pi ć  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do glosowania. 

3. Odwo łanie może nastąpić  w przypadku, g dy w zebraniu uczestnkzy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ń ców so łectwa, zwyk łą  wi ększo ścią  głosów. 

4. odwo łanie Softy 
	

cz łonków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w glosowaniu tajnym. 
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5. Wybory dla uzupe łnienia składu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu całej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez So łtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

6. W przypadku, gdy So łtys nie mo że czasowo pe łni ć  swoich obowi ą zków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

7. So łtys zobowi ązany jest zwola ć  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ślonej w ust 1, 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

§ 24. 1. Glosowanie na Sołtysa I cz łonków Rady So łeckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do głosowania. Karty do glosowania opatruje si ę  pieczęcią  Gminy 

Bia ły B6r. Ka rty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w § 21, z 

zachowaniem nast ępujących zasad: 

1) w nagłówku karty wskazuje si ę, jakiego glosowania karta dotyczy,  z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszcza si ę  w kolejności liczb ę  

porządkową  oraz kratkę  przeznaczoną  na oddanie g łosu. 

2. Wybory p rowadzi Przewodniczący Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdza, czy urna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania Ilość  kart znajduje się  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory so łtysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na Sołtysa lub członka Rady So łeckiej musi wyrazić  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

5. Od chwili rozpocz ęcia glosowania do chwili jego zako ń cz enia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja może żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzaj ącego toż samość , jeżeli jego toż samość  nie jest znana członkom komisji. 

7. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

§ 25. 1. Po otrzymaniu karty do g łosowania wyborca stawia znak "K" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandy data na So łtysa, na którego oddaje glos. 
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2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak"X" 

w kratce, Po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje głos, w ilości nie 

większej ni ż  statutowy skład Rady Soleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

glosowania. Przewodniczący w obecno ści komisji otwiera urn ę  wyborcz ą, po czym komisja 

liczy znajdujące si ę  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

głosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna usta ła i ogłasza wyniki glosowania 

w So łectwie. 

§ 26. Za niewa żne uwa ża si ę  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na Sołtysa umieszczono znak "X" przy wi ęcej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono salą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba członków Rady Soleckiej okre ślona w statucie 

sołectwa lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratk ą  nie wp ływają  na ważność  gloso. 

V. Ka rta do glosowania jest niewa żna : 

1) jeż eli brak na niej piecz ęci Gminy Blaty Bór 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ęcej części, 

§ 28.1. W przypadku zgłoszenia w wyborach Sołtysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

si ę  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone słowami „TAK"I„NIE". 

2. Glosowanie odbywa się  poprzez postawienie znaku „X" w kratce oznaczonej s łowem 

„TAK” lub słowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na So łtysa jeś li liczba etosów „TAK" przewyższa liczbę  

głosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru soltysa w trybie okre ś lonym w ost3 przeprowadza si ę  

ponowne wybory  na tym samym zebraniu. 

S. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybo ry  w Innym terminie. 
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§ 29. 1. Komisja Skrutacyjna sporz ądza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ć : 

1) liczbę  osób uprawnionych do g łosowania, 

2) liczbę  wyborców, którym wydano ka rty do glosowania, 

3) nazwiska i imiona zg łoszonych kandydatów, 

4) liczbę  wydany ch kart do glosowania, 

5) liczbę  oddanych g łosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczb ę  g łosów wa żnych, 

b) liczb ę  g łosów niewa ż nych, 

6)' liczb ę  wa ż nych g łosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

1) wskazanie osoby wybranej na So łtysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ęcia i zakoń czenia glosowania, 

3. Protokó ł  podpisuj ą  wszystkie osoby wchodz ące w skład Komisji Skrutacyjnej 

i przewodniczą cy zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protoko łu Komisja Skrutacyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protoko łu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ś ci 

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie So łectwa. 

§ 30. 1. Wybranym na Soltysa zostaje kandydat, który uzyska ł  najwi ększ ą  liczb ę  g łosów. 

W przypadku równej ilo ści głosów kandydatów, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

2. Cz łonkami Rady Soleckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ę ksz ą  liczb ę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilość  głosów, a ich wej ście do 

Rady So łeckiej przewy ższa łoby jej statutowy sk ład, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  ilość  g łosów. 

§ 31.1. Wyga śnię cie mandatu So łtysa i cztonków Rady Soleckiej nast ępuje na skutek: 

1) zrzeczenia się  mandatu, 

2) śmierci, 

3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwo łania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe łniające na okres do up ływu kadencji z zastrze ż eniem ust. 4. 
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3. Wybory  uzupe łniające odbywają  się  wed ł ug zasad okre ślonych W §19-27. 

4. W przypadku wyga ś nięcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory uzupe łniaj ące 

przeprowadza sig, gdy stan Rady Soleckiej zmniejszy łby si ę  poniżej 50 % stanu osobowego. 

32. 1. Odwo łanie Sołtysa I cz łonka Rady Soleckiej przed up ływem kadencji przeprowadza 

się  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwo łanie So łtysa i cz łonka Rady Soleckiej następuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ńców uprawnionych do g łosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. Przewodniczący Rady Mielskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesić  

So łtysa w czynnościach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomił  Radą  Miejską  na najbli ższej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru So łtysa, Przewodniczący  Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe łnienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w 430. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ńców So łtysa, w ciągu trzech miesi ęcy od dnia 

odwołania lub rezygnacji So łtysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wystąpił  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmian ę  terytorialn ą  so łectwa ( przy łączenie do innego). 

Rozdzia ł  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

33. 1. Organy So łe ctwa mogą  zarządza ł  i korzysta ł  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ł  im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyjętego mienia organy so łectwa mają  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynno ści zwyk łego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwykłego zarz ądu osobą  dokonuj ącą  tych 

czynności będzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje So łtys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej I rozlicza sig z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

§ 34. 1. So łectwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo —rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada si ę  ze środków bud żetowych gminy i dochodów 

własnych so łectwa, 
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2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z Soltysem, a przeg łosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z Soltysem mo że dokona ć  w ciągu roku zmian w przyj ętym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne so łectwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych I prawnych, 

wpływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa ż enia (np. sto ły, krzes ła itp.) oraz 

wpływy z innych imprez dochodowych, na które wst ęp jest biletowany. 

3. Środki pochodzące z najmu, o któ rym mowa w ust.. 2, stanowi ą  dochód bud żetu gminy, 

o wysokość  których b ę dą  zwi ększane środki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską. Zwi ększenie następować  będzie, uchwalą  Rady Miejskiej, w miar ę  potrzeb 

i moż liwości organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obs ługę  ksi ęgową  solectwa prowadzi Urz ąd Miejski. 

5. So łectwo gospodarując środkami fi nansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy oraz 

innymi przysługuj ącymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwację  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, społeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczy ł  do 10% kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łectwo muszą  był  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

R. Dokumenty finansowe musz ą  zawierał  merytoryczny opis zadania, na które zostali, 

wydatkowane ś rodki pieniężne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi by ł  potwierdzony przez Soltysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

35. 1. Nadzór nad dzia łalnoś cią  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomocą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzialalno ści, ocenę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji solectwa. 

2. Kontrolę  dzia łalności Soltysa sprawuje na bie żąco Burmistrz Bia łego Baru. 



Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

g 36.1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w t rybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególnoki w przypadkach spornych dokonuje wi ąiąco Rada 

Miejska. 

Paartirmca Rady 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/144,2016 

Rady Miejskiej w Białym Borze 

z dnia 10 października 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA DRZONOWO 

Rozdzlal 1. 

NAZWA I TEREN DZIA ŁANIA 

§ 1. 1.Mieszka ńcy so łectwa stanowi ą  wspólnotę  samorządową . 

2. W skład sołectwa Drzonowo wchodz ą  miejscowoś ci: Drzonowo, Milobądz , Radzewo. 

§ 2. 1. Sołectwo Drzonowo, zwane dalej So łectwem, jest jednostk ą  pomocniczą, której 

mieszka ńcy wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorządową  Gminy 

Blaty B6r. 

2. Zadaniem So łe ctwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ń ców oraz wspieranie organów 

Gminy Bia ły Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorz ądowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ści: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

niniejszego Statutu. - 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3. 1. Organami sołectwa są : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) Soltys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powolywa2 tak że inne stale lub dora źne komisje so łectwa, 

okreś laj ąc ich skład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licz ąc od dnia wyboru. 

4. Po up ływie kadencji organy So łectwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 
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§ 4.1, Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w Solectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalność  Soltysa. 

§ 5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego So łectwa nale ży w szczególno ści: 

1) kszta łtowanie zasad wspó łżycia spolecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotne j,  kulturalnych, 

sportu I wypoczynku oraz innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie różnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania okre ślone w § 5 są  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorządowej, 

3) wspóluczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę  Miejską  

konsultacji spolecznych projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ń ców So łectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ń ców Sołectwa, 

5) współpraca z Radnymi z terenu So łe ctwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących Sołectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla Soltysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

7. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

§8. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzi ęć  wspólnota samorz ądowa sołectwa mo że 

nawią zywa ć  wspó ł pracę  ze wspólnotami samorządowymi sąsiednich so łectw. Moż e zawierał  

porozumienia okre ślające zakres i sposób wykonania wspólnych zada ń . 

Rozdzia ł  3. 

SOŁTYS I RADA SOLECKA 

§ 9. W celu rozwijania aktywno ści spo łecznej i gospodar czej w solectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączności mi ędzy so łectwem, a Radą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

sołectwa wybierają  ze swego grona Soltysa i Radą  Solecką . 

§ 10. Do obowi ązków So łtysa nale ży w szczególności; 

1) zwolywanle zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedze ń  Rady Soleckiej, 
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3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 

4) wyrywanie na wykorzystanie aktywno ści mieszka ń ców s ł u żącej poprawie gospodarki 

warunków życia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ń ców So łectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwo ływanych przez Burmistrza Bia łego Boru, 

7) pe ł nienie roli m ęż a zaufania w miejscowym środowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) sk ładanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

4 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Soltys trwale wspó łdzia ła z Rad ą  Sołecką . Rada 

Solecka sk łada si ę  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalności So łtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy Soltys. 

S. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ęd ą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzialu 

mieszka ń ców w rozwi ązywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) współdzia ła z w łaściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6.Na zebraniach wiejskich So łtys składa informacj ę  o dzia łalności Rady Soleckiej. 

 7. Stanowisko Rady Sołeckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

g 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy  mieszka ńcy sołectwa, 

posiadaj ący czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 
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§ 13. Zebranie Wiejskie zwo ł uje So łtys: 

1) z w łasnej in icja tywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ń ców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarq istniej ących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porządek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego Soltys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w sołectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ń ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Białego Boru winno odbyt się  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

pó źniejszy. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ńcy solectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera So łtys I przewodniczy jego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom cz łonek Rady So łeckiej. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi wjego toku podpisuje Sołtys i cz łonkowie Rady Soleckie j.  

16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje So łtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

organizacji zebra ń . 

§ 17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  wię kszości ą  g łosów, tzn. liczba 

głosów "za" musi być  wi 

uwzględnia si ę . 

2. Glosowania odbywaj ą  si ę  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 

sposobie glosowania. 

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawidłowo zwołane oraz  u czestni czy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 

ększa ni ż  liczba głosów "przeciw", g łosów wstrzymujących nie 
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2. warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę, gdy Zebranie Wiejskie odbywa sig 

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po up ływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło prawid łowo zwo łane oraz u czestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw do 100 

mieszka ń ców; 

b) 11 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So ł ectw powyżej 100 

mieszka ń ców; 

Rozdziel 5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SO ŁECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma by ś  dokonany wybór So łtysa i cz łonków Rady 

soleckiej zwo łuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu 

Przewodniczący  Rady Miejskiej określa miejsce, godzin ę  i dzień  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomo ści mieszka ńców so łectwa 

co najmniej na 7 dni p rzed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo p rzyję ty. 

g 20. 1. Kandydat na so łtysa I członka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

sołectwa. 

2. Dla dokonania wa ż nego wyb oru Sołtysa Rady Sołeckie na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecno ść  co najmniej 20% starych mieszka ń ców so łectwa, uprawnionych do glosowania. 

3. 0 Ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ń ców 	sołectwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	So łtysa 

i cz łonków Rady Sołeckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

up ływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania, 

4. Liczbę  sta łych mieszka ńców so łectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

określa Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludności. 

S. Uprawnieni do g łosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecno ści. 
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6. Nie maja prawa wybierania osoby: 

1) ubezwłasnowolnione ca łkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym Przetleniem s ądu. 

7. Wybory  Setna i Redy Soleckiej odbywają  się  w glosowaniu tajnym. 

8. Zasada tajno ś ci głosowania b ędzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoniętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

§ 2L t Wybo ry  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spośród uprawnionych uczestników zebrania. filunkiem komisji skrutacyjnej nie moce być  

osoba kandydująca na Sakwa lub aronka Rady So łeckiej. 

2. Do zada ń  komisji skrutacyjnej należy: 

I) przyjęcie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie grasowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie protoko łu o wynikach wyborów, 

l) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji a przeprowadzonego 

głosowania. 

22. 1. Wybory odbywają  si ę  przy  nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzi ć  wybór Sołtysa. W drugie) kolejno ści 

przeprowadza się  wybory członków Rady So łeckiej. 

3. Za wybranych uwa ża się  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ększą  liczb ę  g łosów 

ważnych, 

23. 1. Sołtys i cz łonkowie Rady Soleckiej mogą  byt przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

up ływem kadencji, je żeli nie wykonują  swoich obowiązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ś cili się  czynu dyskwalifikującego ich w opinii ś rodowiska. 

2. Odwołanie mo że nastą p ić  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do głosowania. 

3. Odwo łanie może nastąpić  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do grasowania mieszka ń ców so łectwa, zwykłą  wi ększością  głosów. 

4. Odwo łanie Sołtysa i cz łonków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w glosowaniu tajnym. 



5. Wybory dla uzupe łnienia sk ładu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu ca łej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez So łtysa lub 

Burmist rza Bia łego Boru. 

6. W przypadku, gdy So łtys nie może czasowo pe łni ł  swoich obowi ą zków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

7. Sołtys zobowiązan 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

4 24. 1. Glosowanie na Sołtysa i członków Rady Soleckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego,  na kartach do glosowania. Karty do glosowania opatruje si ę  pieczęci; Gminy 

Bia ły Bór. Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w 4 21, z 

zachowaniem nast ępuj ących zasad: 

1) w nag łówku karty wskazuje si ę, jakiego glosowania karta dot yczy,  z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem I imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejno ści liczbę  

porz ądkową  oraz kratk ę  przeznaczon ą  na oddanie g łosu. 

2. Wybory prowadzi Przewodnicz ą cy Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skruta cyjna sprawdza, czy urna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania ilo ść  ka rt  znajduje się  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory solysa i cz łonków Rady So łeckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ł  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

5. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja moż e żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzaj ą cego tożsamość , jeż eli jego toż samość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

7. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcz nym podpisem w spisie 

wyborców. 

g 25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak "X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandy 

y jest zwo łać  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ś lonej w ust 1. 

data na Sottysa, na którego oddaje glas. 
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2. Po otrzymaniu ka rty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak ''X''  

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilo ści nie 

większej ni ż  statutowy skład Radysoleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

głosowania. Przewodnicz ący w obecno ści komisji otwiera urn ę  wyborcz ą, po czym komisja 

liczy znajdujące się  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczbę  oddanych 

g łosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutac yjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w Sołectwie. 

4 26. Za niewa żne uwa ża si ę  głosy: 

1) je żeli na karcie do glosowania na So łtysa umieszczono znak "X" przy wi ę cej niż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

p rzekre ś lono całą  kartę, 

2) jeże li  na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, niż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ś lona w statuci e 

sołectwa lub nie umieszczono znaku"X" przy żadnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratk ą  nie wp ływaj ą  na ważność  g łosu. 

4 27. Karta do glosowania jest niewa żna 

1) jeżeli brak na niej piecz ęci Gminy Blaty Bór 

2) jeż eli ka rta jest przerwana na dwie lub wi ę cej cz ęści. 

4 28. 1. W przypadku zgłoszenia w wyborach Soltysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

si ę  na kartach do glosowania, na któ rych przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  si ę  kratki 

oznaczone słowami "TAK"I"NIE". 

2. Glosowanie odbywa się  poprzez postawienie znaku „X" w kratce oznaczonej s łowem 

JAK" lub słowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na Soltysa je śli liczba g łosów "TAK" przewyższa liczbę  

głosów "NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru sołtysa w trybie okre ś lonym w ust.3 przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybory w Innym terminie. 

4 29.1. Komisja Skrutacyjna sporz ądza w dwóch egzemplarzach protokól glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ć  

1) li cz bę  osób uprawnionych do glosowania, 
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2) liczb ę  wyborców, którym wydano ka rty do glosowania, 

3) nazwiska imiona zgłoszonych kandydatów, 

4) liczbę  wydanych ka rt  do glosowania, 

5) liczb ę  oddanych giosów, czyli ka rt  wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczbę  głosów wa ż nych, 

b) liczbę  g łosów nieważ nych, 

6) liczb ę  wa ż nych stosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ęcia i zakończenia glosowania, 

3. Protokó ł  podpisuj ą  wszystkie osoby wchodz ące w skład Komisji Skruta cyjnej 

i przewodnicz ący zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protoko łu Komisja Skruta cyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protoko łu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do public zn ej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyj ęty na terenie So łectwa. 

30. 1. Wybranym na Soltysa zostaje kandydat, który uzyska ł  najwi ę kszą  liczbę  Biosów. 

W przypadku równej ilo ści głosów kandydatów, Przewodni czący zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  giosów. 

2. Cz łonkami Rady Soleckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ększą  liczbę  

g łosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilość  g łosów, a ich wej ście do 

Rady Soleckiej przewy ższa łoby jej statutowy sk ład, Przewodnicz ący Zebrania zarządza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  ilość  Biosów. 

§ 31. 1. Wyga śni ę cie mandatu So łtysa) cz łonków Rady Sołeckiej następuje na skutek: 

1) zrzeczenia się  mandatu, 

2) śmierci, 

3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwołania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupetniające na okres do upływu kadencji z zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory uzupe łniające odbywaj ą  si ę  wed ług zasad ok reś lonych w§ 19-27. 

4. W przypadku wyga śnięcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybo ry  uzupe łniaj ą ce 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady So łeckiej zmniejszy łby si ę  poniżej 50 % stanu osobowego. 
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4 32. i. Odwo łanie So łtysa i cz łonka Rady So łeckiej przed up ływem kadencji przeprowadza 

się  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwalanie Sołtysa i cz łonka Rady Soleckiej następuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ń ców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ć  

Sołtysa w czynno ściach w przypadku ra żą cego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomił  Radę  Miejską  na najbliższej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru Sołtysa, Przewodnicz ą cy  Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe łnienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w§ 30. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ń ców So łtysa, w ciągu trzech miesi ę cy od dnia 

odwalania lub rezygnacji So łtysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wystąpić  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmian ę  terytorialn ą  sołectwa (  przyłączenie do innego). 

Rozdzia ł  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

4 33. 1. Organy So łectwa mogą  zarządza ł  i korzysta ć  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ć  Im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy so łectwa mają  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwykłego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwyk łego zarz ądu osobą  dokonuj ącą  tych 

czynności b ędzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje Sołtys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

§ 34. 1. So łectwo prowadzi gospodark ę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo— rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy skiada si ę  ze środków bud żetowych gminy l dochodów 

własnych so łectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada So łecka wraz z Sołtysem, a przegłosowuje 

Zebranie Wiejskie. 
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3) Rada Solecka wraz z So łtysem mo że dokona ć  w ciągu roku zmian w przyj ętym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne so łe ctwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, 

wp ływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa żenia (np. sto ły, krzes ła itp.) oraz 

wp ływy z innych imprez dochodowych, na które wstęp jest biletowany. 

3. Środki pochodzące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód budżetu gminy, 

o wysokość  których b ę d ą  zwi ększane środki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwiększenie następowa ć  będzie, uchwal ą  Rady Miejskiej, w miarę  potrzeb 

moż liwoś ci organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obs ługę  księgową  sołectwa prowadzi Urz ąd Miejski. 

S. Solectwo gospodaruj ąc ś rodkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przys ługuj ą cymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwacj ę  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spoleczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczy ć  do 10 % kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

Z. Wydatki poniesione przez so łe ctwo muszą  być  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami Itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawiera ć  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane środki pieni ęż ne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi by ć  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  Z. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

4 35. 1. Nadzór nad dzialalno śclą  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomocą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzialalno ści, ocen ę  stanu sołe ctwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrolę  dzia łalności So łtysa sprawuje na bie żąco Burmistrz Bia łego Boru. 
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Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KORCOWE 

36.1, Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wiążą  co Rada 

Miejska. 

Przewo n%fc~2Ąca Rady  

kita 
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Załącznik Nr7 do Uchwa ły Nr XIX/144/2016 

Rady Miejskiej w Bia łym Borze 

z dnia 10 pa4Aziemika 2016 c. 

STATUT SOŁECTWA DYMINEK 

Rozdzia ł  1. 

NAZWA ITEREN DZIAŁANIA 

g 1. 1. Mieszka ń cy so łectwa stanowi ą  wspólnotą  samorządową . 

2. W sk ład so łectwa Dyminek wchodzi miejscowo ść  Dyminek. 

g 2. 1. Sołectwo Dyminek, zwane dalej So łectwem, jest jednostką  pomocniczą, której 

mieszka ńcy wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotą  samorz ądową  Gminy Bia ły Rdr. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ń ców oraz wspieranie organów 

Gminy Bia ły Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorz ądowa so łe ctwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególności: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

-niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA ŁANIA 

g 3.1. Organami so łectwa są : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) So łtys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powo ływa ć  także inne sta łe lub dora źne komisje sołe ctwa, 

okreś lając ich skład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łe ctwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. 

4. Po up ływie kadencji organy So łectwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 

g 4. 1, Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 
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3. Rada Solecka wspomaga dzia łalność  So łtysa. 

§ 5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego Sotectwa nale ży w szczególno ści: 

1) kszta łtowanie zasad wspó łżycia spo łecznego, 

2) oddal w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania okre ś lone w § 5 są  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwa ł  w sprawach so łectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żą cych do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) współuczestni ctwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Rad ę  Miejską  

konsultacji spo łecznych projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ńców So łectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ń ców So łectwa, 

5) współpraca z Radnymi z terenu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla So łtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

7. uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

§8. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzi ęć  wspólnota samorz ądowa so łectwa mo że 

nawi ązywać  współpracę  ze wspólnotami samorz ądowymi s ą siednich so łectw. Może zawiera ć  

porozumienia okre ś lające zakres i sposób wykonania wspólnych zada ń . 

Rozdzia ł  3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

§ 9. W celu rozwijania aktywności spo łecznej i gospodar czej w solectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączności między so łectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

sołectwa wybierają  ze swego grona Soltysa i Rad ę  Sołecką . 

§ 10. Do obowiązków Soltysa nale ży w szczególno ś ci: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedzeń  Rady Soleckiej, 

3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej I Burmistrza 

Białego Boru, 
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4) wp ływa nie na wykorzystanie aktywno ś ci mieszkańców s łużącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ń ców So łe ctwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach sołtysów zwo ływanych przez Burmistrza Bia łego Boru, 

7) pe łnienie roll m ęża zaufania w miejscowym ś rodowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) sk ładanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

g 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  So łtys trwale wspóldziala z Rad ą  Solecką , Rada 

Solecka sk łada sig z 3 do 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalności So łtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy l doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  się  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy So łtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ś ci: 

1) opracowuje i przedk łada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ędą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ń ców w rozwi ą zywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) wspóldziala z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich Sołtys sktada Informację  o dzia łalności Rady Soleckiej. 

).Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WA ŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

4 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ńcy so łectwa, 

posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

B 23. Zebranie Wiejskie zwo łuje So łtys: 

1) z w łasnej inicjatywy, 
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2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ń ców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się  w miarę  istniej ących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w raku. 

2. Termin, proponowany porz ądek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyj ęty w so ł ect wie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ń ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Białego Boru winno odby ł  się  w terminie Z dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy, 

4 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2, Zebranie Wiejskie otwiera So łtys i przewodniczy jego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwlera i przewodniczy jego 

obradom cz łonek Rady Soleckiej. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

So łtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

5, Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

4 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje So łtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

4 17. 1. Uchwaly Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  większością  g łosów, tzn. liczba 

głosów "za" musi być  większa ni ż  liczba g łosów "przeciw", g łosów wstrzymujących nie 

uwzględnia si ę . 

2. Glosowania odby 

sposobie glosowania. 

18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwołane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ńców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stos uje się , gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po up ływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

waj ą  si ę  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zde cyduje o innym 
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3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło prawid łowo zwolane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw do 100 

mieszka ńców; 

b) 11 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw powyżej 100 
mieszka ńców; 

Rozdzlal 5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma by ć  dokonany wybór So łtysa i cz łonków Rady 

soleckiej zwo ł uje Przewodniczący Rady Miejskiej Rialym Borze. W tym celu 

Przewodniczący Rady Miejskiej okre śla miejsce, godzin ę  I dzie ń  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru So łtysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomości mieszka ńców so łectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ęty. 

20. 1. Kandydat na so łtysa i cz łonka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

solectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru So łtysa i Rady Soleckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność  co najmniej 20% sta łych mieszka ń ców solectwa, uprawnionych do glosowania. 

3.0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ńców 	sołectwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	Soltysa 

i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

upływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczbę  sta łych mieszka ńców so łectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

okre śla Burmistrz Bialego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

S. Uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecno ści. 

6. Nie mają  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca łkowicie lub cz ęściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu. 

7. Wybory  Sołtysa I Rady Soleckiej odbywają  się  w glosowaniu tajnym. 
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8. Zasada tajno ści glosowania b ędzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoni ętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spośród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie może byt 

osoba kandyduj ą ca na So łtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyj ęcie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporz ądzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie protoko łu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

g łosowania. 

§ 22. 1. Wybory  odbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpoś rednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

Z. W pierwszej kolejno ści nale ży przeprowadzi ć  wybór Soltysa. W drugiej kolejno ś ci 

przeprowadza si ę  wybory  członków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża się  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ę kszą  liczbę  g łosów 

ważnych. 

§ 23. 1. So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej mogą  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

up ływem kadencji, je żeli nie wykonują  swoich obowiązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ścili si ę  czynu dyskwalifikującego ich w opinii ś rodowiska. 

2. Odwo łanie mo że nastąpi ć  na zebraniu wiejskim zwalanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do glosowania. 

3. Odwo łanie może nast ą pić  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ńców so łectwa, zwyk łą  wi ę kszości ą  głosów. 

4. Odwo łanie So łtysa i członków Rady So łeckiej dokonuje si ę  w glosowaniu tajnym. 

5. Wybory dla uzupe ł nienia sk ładu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu calej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez Sołtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

6. W przypadku, gdy Soltys nie mo że czasowo pe łnić  swoich obowi ązków, przekazuje je 

jednemu cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 
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Z. Sołtys zobowiązany jest zwo ła ć  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ś lonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

§ 24. 1. Glosowanie na So łtysa I cz łonków Rady Soleckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na ka rtach do glosowania. Ka rty do g łosowania opatruje si ę  pieczę cią  Gminy 

Bia ły Bór. Karty do g łosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w § 21, z 

zachowaniem nast ępuj ących zasad: 

1) w nag łówku karty wskazuje sl ę, jakiego glosowania karta dotyczy,  z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabe tycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejności liczb ę  

porządkową  oraz kratkę  przeznaczon ą  na oddanie g łosu. 

2. Wybo ry  prowadzi Przewodnicz ący  Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem g łosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdza, czy urna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

głosowania ilość  ka rt  znajduje si ę  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory  soltysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na So łtysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgod ę  na kandydowanie 

ustnie do protoko ł u. 

5. Od chwili rozpoczęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja może żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub Innego dokumentu 

stwierdzającego toż samość, je żeli jego tożsamość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

2. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

§ 25. t Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak „X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na Soltysa, na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak "X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w iloś ci nie 

wi ększej ni ż  statutowy sk ład Rady Soleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

głosowania. Przewodnicz ą cy w obecno ści komisji otwiera u rnę  wyborcz ą, po czym komisja 

liczy znajduj ące si ę  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

głosów. 
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4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w Sołectwie. 

§ 26. Za niewa żne uważ a się  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na Sołtysa umieszczono znak "X" przy wi ęcej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono całą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

wi ększej liczbie nazwisk, ni ż  liczba członków Rady Soleckiej okreś lona w statucie 

sołe ctwa lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratk ą  nie wp ływaj ą  na wa ż ność  g łosu. 

§ 27. Karta do g łosowania jest niewa ż na : 

1) jeż eli brak na niej piecz ęci Gminy Biały Ber 

2) je żeli karta jest przerwana na dwie lub wi ę cej części. 

§ 28.1. W przypadku zg łoszenia w wyborach Soltysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

si ę  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone słowami "TAK"I"NIE". 

2. Glosowanie odbywa si ę  poprzez postawienie znaku ,X" w kratce oznaczonej s łowem 

„TAK" lub s łowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na So łtysa jeś li liczba glosów "TAK" przewyższa liczbę  

Biosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w trybie okre ś lonym w usta przeprowadza si ę  

ponowne wybory  na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybory w innym terminie. 

§ 29. 1. Komisja Skrutacyjna sporządza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawierać : 

1) liczbę  osób uprawnionych do g łosowania, 

2) liczbę  wyborców, którym wydano karty do g łosowania, 

3) nazwiska i imiona zg łoszonych kandydatów, 

4) liczb ę  wydanych kart do glosowania, 

5) liczb ę  oddanych glosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczbę  g łosów ważnych, 

b) liczbę  gipsów niewa żnych, 

6) liczbę  wa ż nych Biosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 
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7) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpoczęcia i zakoń czenia glosowania, 

3. Protokó ł  podpisują  wszystkie osoby wchodz ące w skład Komisji Skrutacyjnej 

i przewodniczący zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporządzeniu protoko łu Komisja Skrutacyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protoko łu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ści 

w sposób zwyczajowo przyj ęty na terenie So łectwa. 

4 30. 1. Wybranym na Soltysa zostaje kandydat, który uzyska ł  najwię kszą  liczbę  głosów. 

W przypadku równej ilo ści g łosów kandydatów, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

2. Członkami Rady So łeckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ę kszą  liczb ę  

g łosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilość  g łosów, a ich wejście do 

Rady Soleckiej przewy ższa łoby jej statutowy sk ład, Przewodniczący Zebrania zarz ądza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udział  kandydaci, którzy 

uzyskali równą  ilość  głosów. 

§ 31. 1. Wyga ś ni ęcie mandatu So łtysa i cz łonków Rady Soleckiej nast ępuje na skutek: 

1) zrzeczenia si ę  mandatu, 

2) ś mierci, 

3)

 

pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwołania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

 uzupełniające na okres do up ływu kadencji z zastrze żeniem ust.  4. 

3. Wybory uzupe łniaj ące odbywają  si ę  wed ług zasad okre ś lonych w § 19-27. 

4. W przypadku wyga ś ni ęcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory uzupe łniające 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady Soleckiej zmniejszy ł by si ę  poniżej 50 % stanu osobowego. 

4 32. 1. Odwo łanie Sołtysa i „tonka Rady Soleckiej przed up ływem kadencji przeprowadza 

się  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwalanie So łtysa i członka Rady Sołeckiej następuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ńców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. Przewodni czący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ć  

So łtysa w czynno ściach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomić  Rad ę  Miejską  na najbli ższej sesji oraz Rad ę  Sołecką . 
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4 Do czasu wyboru So łtysa, Przewodni czący Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe łnienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w 430. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ńców So łtysa, w ci ągu trzech miesi ęcy od dnia 

odwo łania lub rezygnacji So łtysa, Burmistrz Wa łego Boru może wystąpić  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmianę  terytorialn ą  sołe ctwa ( przy łączenie do Innego). 

Rozdzlal 6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 33. 1. Organy So łe ctwa mogą  zarz ądza ć  i korzystać  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zostać  im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy so łectwa mają  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynno ści zwykłego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwykłego zarządu osobą  dokonuj ącą  tych 

czynno ści będzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje So łtys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

§ 34. 1. So łectwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo— rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada się  ze ś rodków budżetowych gminy i dochodów 

w łasnych so łectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z Sołtysem, a przeg łosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z Sołtysem może dokonać  w ciągu roku zmian w przyj ętym 

podziale 

Planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne so łectwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, 

wpływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa żenia (np. stoły, krzesła itp.) oraz 

wpływy z innych imp rez dochodowych, na które wst ęp jest biletowany. 
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3. środki pochodzące z najmu, o którym mowa w ust.; stanowi ą  dochód budżetu gminy, 

o wysokość  których będ ą  zwi ększane ś rodki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwi ększenie nast ępowa ć  będzie, uchwalą  Rady Miejskiej, w miarę  potrzeb 

i moż liwości organiza cyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsługę  ksi ęgową  sołectwa prowadzi Urząd Miejski. 

5. So łectwo gospodaruj ąc środkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

Innymi przys ługuj ącymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwację  przekazanego mienia komunalnego, 

2) Inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczyć  do 10 % kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łe ctwo musz ą  być  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawiera ł  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane środki pieni ężne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi by ć  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady So łeckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SO ŁECTWEM 

§ 35. 1. Nadzór nad dzia łalności ą  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomocą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzia łalno ści, ocen ę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrol ę  działalności So łtysa sprawuje na bieżąco Burmist rz  Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 36. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w t rybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wi ążące Rada 

Miejska. 

Prat pzą  Rady 

*M! 
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Załącznik Nr 8 do Uchwa ły Nr XIX/144/2016 

Rady Miejskiej w Białym Boru 

z dnia 10 października 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA GRABOWO 

Rozdzia ł  1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

4 1. 1. Mieszka ń cy  so łectwa stanowi ą  wspólnotę  samorządową . 

2. W sk ład so łectwa Grabowo wchodz ą  miejscowości: Borzęcino, Grabowo, Jawory, Ponikwa. 

§ 2. 1. sołectwo Grabowo, zwane dalej So łectwem, jest jednostk ą  pomocniczą ,  której 

mieszka ńcy wspólnie z innymi sołectwami  

Bia ły Bór. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie p 

Gminy Bialy Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorządowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ści: 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

- niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA ŁANIA 

§ 3.1. Organami so łectwa są : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) So łtys i Rada So łecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powo ływa ć  także Inne stale lub dora źne komisje so łectwa, 

okreś lając ich skład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów Solectwa trwa 4 ł ata licząc od dnia wyboru. 

4. Po uplywie kadencji organy So łectwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 

otrzeb jego mieszka ńców oraz wspieranie organów 

tworz ą  wspólnotę  samorz ądową  Gminy 
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§ 0.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalność  So łtysa. 

§ 5. Oo zada ń  Zebrania Wiejskiego So łectwa nale ży w szczególno ś ci: 

1) kszta łtowanie zasad współżycia spo łecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró ż nych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania okre ś lone w § 5 s ą  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwa ł  w sprawach so łectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) wspó łuczestnictwo w organizowaniu i p rzeprowadzaniu przez Rad ę  Miejską  

konsultacji spo łecznych projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ńców Sołe ctwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ńców So łectwa, 

5) wspó ł praca z Radnymi z terenu So łe ctwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla Sołtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

T. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

§ g . Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć  wspólnota samorządowa so łectwa mo że 

nawiązywa ł  wspó ł pracę  ze wspólnotami samorządowymi sąsiednich so łectw. Mo że zawiera ł  

porozumienia okre ślające zakres i sposób wykonania wsp 

Rozdzia ł  3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

§ 9. W celu rozwijania aktywno ści spo łecznej i gospodarczej z w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączności między sołectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ńcy 

sołectwa wybierają  ze swego grona So łtysa i Radę  Solecką . 

§ 10. Do obowiązków So łtysa nale ży w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedze ń  Rady Soleckiej, 

ólnych zada ń . 
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3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 

4) wptywanle na wykorzystanie aktywno ści mieszka ńców s ł u żącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ńców Sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Biatego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwotywanych przez Burmistrza Bialego Boru, 

7) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

fi 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Soltys trwale wspóldziala z Rad ą  Sołecką . Rada 

Solecka składa się  z 3 do 5 osób. 

Z. Do obowiązków Rady Sołeckiej nale ży wspomaganie dzialalnoSci So łtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ś ci: 

1) opracowuje i przedk łada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ędą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ńców w rozwi ązywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) współdzia ła z wia ściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich So łtys sk łada Informacj ę  o dzialalności Rady Soleckiej. 

7. Stanowisko Rady Soleckiej jest wy 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

5 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ń cy  so łectwa, 

posiadaj ący czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

ra żone w formie pisemnej opinii. 
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§ 13. Zebranie Wiejskie zwo ł uje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żą danie co najmniej 20% mieszka ńców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarę  istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porządek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ń ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Bia łego Boru winno odbyć  się  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

pó źniejszy. 

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy  so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera So łtys i przewodniczy jego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom członek Rady Soleckiej. 

0. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie p 

Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporządzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje So łtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

§ 17. 1. Uchwaly Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  wi ę kszości ą  głosów, tzn. liczba 

głosów "za" musi być  wi ększa niż  liczba g łosów "przeciw", g łosów wstrzymujących nie 

uwzględnia sig. 

2. Glosowania odbywaj ą  si ę  w sposób jawny,  chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 

sposobie glosowania. 

§ 113. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwołane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawniony 
 

 do glosowania 

mieszka ńców. 

rojektu przed łożonego przez 
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2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę , gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po up ływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

3. W przypadku zwolania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zostalo prawid łowo zwofane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw do 100 

mieszka ń ców; 

b) 11 mieszka ń ców uprawnionych do głosowania, w przypadku So łectw powyżej 100 

mieszka ń ców; 

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOLTYSA I RADY SO ŁECKIEJ 

g 19. 1. Zebranie wiejskie, na któ rym ma być  dokonany wybór Sołtysa i cz łonków Rady 

soleckiej zwołuje Przewodnicz ący Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu 

Przewodniczący Rady Miejskiej okre ś la miejsce, godzin ę  i dzień  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru Sołtysa I Rady So łeckiej podaje się  do wiadomości mieszka ńców sołectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ę ty. 

g 20. 1. Kandydat na so łtysa i członka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ł  na terenie 

sołectwa. 

2. 0la dokonania wa żnego wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność  co najmniej 20% sta łych mieszka ń ców so łectwa, uprawnionych do glosowania. 

3. 0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ńców 	sołectwa 	uprawnionych 	do glosowania, 	wybory 	So łtysa 

i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza się  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

up ływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obe cn ości przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczbę  sta łych mieszka ńców so łectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

okreś la Burmistrz Bialego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. Uprawnieni do glosowania uczestni cy  zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecno ści. 
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6. Nie mają  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca ł kowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu. 

7. Wybory  So łtysa I Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  w glosowaniu tajnym. 

8. Zasada tajności glosowania będzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoniętego od pozosta łej częś ci lokalu wyborczego. 

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spośród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie może być  

osoba kandydująca na So łtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyj ęcie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie ka rt  do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie p rotoko łu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

głosowania. 

§ 22. 1. Wybory odbywaj ą  się  przy neograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejno ści nale ży przeprowadzi ć  wybór So łtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża si ę  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ę kszą  liczb ę  głosów 

wa ż nych. 

§ 23.1. Sołtys i cz łonkowie Rady Soleckiej mogą  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

upływem kadencji, je żeli nie wykonują  swoich obowiązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwa ł  zebrania lub dopu ś cili si ę  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii środowiska. 

2. Odwo łanie mo ż e nastą pić  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do g łosowania. 

3. Odwo łanie może nastą pi ł  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ń ców so łectwa, zwykłą  wię kszoś cią  głosów. 

4. Odwołanie So łtysa i Muł ków Rady Soleckiej dokonuje się  w głosowaniutajnym. 

5. Wybory dla uzupe ł nienia składu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu ca łej Rady 
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Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez So łtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

6. W przypadku, gdy Sołtys nie mo że czasowo pe łni ć  swoich obowi ązków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady So łeckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

7. So łtys zobowi ązany jest zwo łać  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ślonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

4 24. 1. Glosowanie na Sołtysa i cz łonków Rady Sołeckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do g łosowania. Ka rty do glosowania opatruje si ę  pieczęcią  Gminy 

Biały Bór. Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w § 21, z 

zachowaniem nast ę puj ących zasad: 

1) w nag łówku karty wskazuje si ę, jakiego glosowania karta dotyczy ,  zfadaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabe tycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejności liczb ę  

porządkową  oraz kratkę  przeznaczon ą  na oddanie głosu. 

2. Wybory prowadzi Przewodniczący Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem g łosowania 

wybrana Komisja Skruta cyjna sprawdza, czy u rn a do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania Ilość  kart znajduje się  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory so łtysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na Sołtysa lub członka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

S. Od chwili rozpoczęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja może żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzaj ą cego toż samość,j 

7. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

§ 25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak "X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na So łtysa, na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak "X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilo ści nie 

wi ększej ni ż  statutowy skład Rady Soleckiej. 

eżeli jego toż samość  nie jest znana cz łonkom komisji. 
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3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

glosowania. Przewodniczący w obecno ści komisji otwiera urn ę  wyborczą, po czym komisja 

liczy znajdujące si ę  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

g łosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala I og łasza wyniki glosowania 

w Sołe ctwie. 

§ 26. Za niewa żne uważ a się  glosy: 

1) je żeli na karcie do glosowania na So łtysa umieszczono znak "X" przy wi ę cej niż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ś lono ca łą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

wi ększej liczbie nazwisk, ni ż  liczba członków Rady Soleckiej okre ślona w statucie 

sołectwa lub nie umieszczono znaku"X" przy ż adnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do g łosowania poza kratk ą  nie wp ływaj ą  na wa ż no ść  g łosu. 

§ 27. Karta do glosowania jest niewa żna : 

1) jeżeli brak na niej pieczę ci Gminy Bia ły Bór 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ęcej części. 

28. 1. W przypadku zgłoszenia w wyborach So łtysa jednego kandydata, g łosowanie odbywa 

si ę  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone słowami „TAK"i"NIE". 

2. Glosowanie odbywa się  poprzez postawienie znaku „X" w kratce oznaczonej s łowem 

„TAK" lub s łowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na So łtysa jeś li liczba g łosów „TAK" przewy ższa liczbę  

głosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w t rybie okreś lonym w ust.3 przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybory w innym terminie. 

§ 29.1. Komisja Skrutacyjna sporz ądza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ł : 

1) liczb ę  osób uprawnionych do glosowania, 

2) liczb ę  wyborców, którym wydano karty do g łosowania, 

3) nazwiska i imiona zg łoszonych kandydatów, 

4) liczb ę  wydanych kart' do glosowania, 
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5) liczbę  oddanych g łosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczb ę  stosów wa ż nych, 

b) liczb ę  głosów nieważ nych, 

6) liczbę  wa żnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na So łtysa oraz osób wybranych do Rady So łeckiej, 

8) czas rozpocz ę cia i zakończenia glosowania, 

3. Protokó ł  podpisuj ą  wszystkie osoby wchodz ące w skład Komisji Skrutacyjnej 

i przewodniczący  zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protoko łu Komisja Skruta cyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protoko łu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ś ci 

w sposób zwyczajowo przyj ęty  na terenie So łectwa. 

g 30. 1. Wybranym na So łtysa zostaje kandydat, któ ry  uzyska ł  najwię kszą  liczbę  głosów. 

W przypadku równej ilości  głosów kandydatów, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  Ilość  g łosów. 

2. Członkami Rady Soleckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ększą  liczbę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilość  głosów, a ich wej ście do 

Rady Soleckiej przewy ższa łoby jej statutowy sk ład, Przewodnicz ą cy  Zebrania za rządza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł, kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

g 31.1. Wygaśnię cie mandatu So łtysa i cz łonków Rady So łeckiej następuje na skutek. 

1) zrzeczenia si ę  mandatu, 

2) ś mierci, 

3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwołania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe łniaj ą ce na okres do up ływu kadencji z zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory  uzupelnia 

4. W przypadku wyga ś ni ęcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory uzupe łniające 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady Soleckiej zmniejszy ł by się  poni żej 50 %stanu osobowego. 

g 32. 1. Odwo łanie Sołtysa i członka Rady Soleckiej przed upływem kadencji przeprowadza 

się  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. odwo łanie So łtysa i cz łonka Rady Sołeckiej następuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ń ców up 

jące odbywają  się  według zasad okre ślonych w g 19-27. 

rawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 
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3. Przewodnicz ący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesić  

Soltysa w czynno ściach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomić  Rad ę  Miejską  na najbliższej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru So łtysa, Przewodnicz ący Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe łnienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje sig odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w 430. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ńców So łtysa, w c iągu trzech miesięcy od dnia 

odwołania lub rezygnacji So łtysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wystąpić  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmian ę  terytorialn ą  sołectwa ( przy łączenie do innego). 

Rozdzia ł  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 33. 1. Organy Sołectwa mogą  zarządza ł  i korzystać  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że został  im przekazane przez 

Burmistrza Białego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy so łectwa maj ą  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwykłego zarz ądu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwykłego zarz ądu osobą  dokonuj ą cą  tych 

czynności b ędzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje Sołtys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

§ 34. 1. So łectwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo—rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada si ę  ze ś rodków budżetowych gminy i dochodów 

w łasnych so łectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada So łecka wraz z Sołtysem, a przegłosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z Sołtysem może dokonać  w ci ągu roku zmian w przyj ętym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 
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2. Dochody w łasne so łectwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, 

wp ływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa żenia (np. stoły, krzes ła itp.) oraz 

wp ływy z innych imprez dochodowych, na które wstęp jest biletowany. 

3. ś rodki pochodz ą ce z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowią  dochód bud żetu gminy, 

o wysokość  których będ ą  zwiększane środki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwi ększenie nast ępowa ć  b ędzie, uchwalą  Rady Miejskiej, w miarę  potrzeb 

i moż liwo ści organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsługę  księgową  sołectwa prowadzi Urząd Miejski. 

5. Sołectwo gospodarując środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy oraz 

innymi przys ł uguj ącymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwacj ę  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczy ł  do 10 % kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łectwo muszą  być  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawiera ć  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane środki pieni ężne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi być  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

§ 35. 1. Nadzór nad dzialalno ści ą  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomoc ą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzialal no ści, oce nę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrolę  działalno ści So łtysa sprawuje na bieżąco Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

36. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wi ążąco Rada 

Miejska. 

Krn 	Kr co Rady 

Kal 
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Zalaoznk Nr9 do Uchwal). Nr XIX/194/2016 

Rady Miejskiej w Bia łym Borze 

z dnia 10 października 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA KALISKA 

Rozdzia ł  1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

§ 1. 1. Mieszka ń cy so łectwa stanowi ą  wspólnotę  samorządową . 

2. W sk ład so łectwa Kaliska wchodzi miejscowo ść  Kaliska. 

2. 1. Sołectwo Kaliska, zwane dalej Solectwem, jest jednostk ą  pomocniczą, której 

mieszka ńcy wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorządową  Gminy Bia ły Bór. 

2. Zadaniem Solectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ń ców oraz wspieranie organów 

Gminy Bia ły Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorządowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ści: 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

-niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJ A I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3. 1. Organami sołectwa s ą : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) So łtys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powo ływa ć  także inne stale lub dora źne komisje so łectwa, 

okre ś lając ich sk ład I zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licz ą c od dnia wyboru. 

4. Po upływie kadencji organy So łectwa dzlalaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 

§ 4.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalność  Sołtysa. 
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§ 5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego So łe ctwa nale ży w szczególno ś ci: 

1) kszta łtowanie zasad współżycia spo łecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotne), kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania okre ś lone w § 5 s ą  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwa ł  w sprawach so łectwa w ramach przyznany ch kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) wspó ł uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Rad ę  Miejską  

konsultacji spo łecznych projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ń ców Sołectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej a rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ń ców Sołe ctwa, 

5) współpraca z Radnymi z terenu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla Soltysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

7. Uchwal)) i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

48. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzięć  wspólnota samorz ądowa so łectwa mo że 

nawiązywa ł  wspó ł pracę  ze wspólnotami samorządowymi sąsiednich so łectw. Może zawiera ć  

porozumienia okre ś la j elce  zakres l sposób wykonania wspólnych zada ń . 

Rozdzia ł  3. 

SOŁTYS I RADA SOLECKA 

§ 9. W celu rozwijania aktywno ści spo łecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łą czności mi ędzy so łectwem, a Rad ą  Miejską  Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

sołectwa wybierają  ze swego grona So łtysa I Rad ę  Solecką . 

§ 10. Do obowiązków So łtysa nale ży w szczególno ś ci: 

1) zwolywanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedzeń  Rady Soleckiej, 

3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 
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4) wp ływanie na wykorzystanie aktywno ści mieszka ńców s łu żącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w Sołectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ńców So łectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwoływanych przez Burmistrza Bialego Boru, 

]) pe łnienie roli m ęża zaufania w miejscowym ś rodowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publiczne) w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Sołtys trwale wspóldziala z Rad ą  Solecką . Rada 

Solecka składa si ę  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalności Soltysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ęd ą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ń ców w rozwiązywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) wspóldziala z w ła ściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich So łtys składa informacj ę  o dzia łalnoś ci Rady Soleckiej. 

].Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzlal 4. 

ZASADY I TRYB ZWO ŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

§ 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ńcy so łectwa, 

posiadaj ący  czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

§ 13. Zebranie Wiejskie zwo łuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ń ców uprawnionych do udzia ł u w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 
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§ 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarę  istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porządek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ń ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Białego Boru winno odby ć  się  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy so łectwa zostali o nim prawidlowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

Zebranie Wiejskie otwiera So łtys i przewodniczy jego obradom. 

W przypadku nieobecno ści Soltysa Zebranie Wiejskie otwiera I przewodniczy jego 

obradom członek Rady Soleckiej. 

4. Porz ądek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

So łtysa lub „tonka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ą cych kompetencje Soltysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materialów 

i organizacji zebra ń . 

§ 17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  wi ę kszości ą  głosów, tzn. li cz ba 

głosów "ze musi być  wi ększa ni ż  liczba g łosów "przeciw", g łosów wstrzymuj ących nie 

uwzględnia się . 

2. Glosowania odbywaj ą  si ę  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 

sposobie glosowania. 

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwołane oraz uczestni czy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę, gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  Po uplywie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 
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a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw do 100 

mieszka ńców; 

b) 11 mieszka ń ców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw powyż ej 100 
mieszka ńców; 

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SO ŁECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na któ rym ma być  dokonany wybór So łtysa i cz łonków Rady 

soleckiej zwo łuje Przewodnicz ący  Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu 

Przewodnicz ą cy Rady Miejskiej okre śla miejsce, godzin ę  i dzień  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwolanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomości mieszka ńców so łectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ę ty. 

¢ 20. 1. Kandydat na so łtysa i cz łonka Rady Sołeckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

sołectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru Sołtysa i Rady Soleckie j, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecno ść  co najmniej 20% stalych mieszka ń ców solectwa, uprawnionych do glosowania. 

3. 0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ń ców 	sołectwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	Sołtysa 

i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

uplywie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do g łosowania. 

4. Liczb ę  sta łych mieszka ńców so łectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

okreś la Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. Uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecności. 

6. Nie maj ą  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca łkowicie lub cz ęściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu. 

7. Wybory So łtysa i Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  w glosowaniu tajnym. 

B. Zasada tajno ści glosowania będzie zapewniona po 

wyborów, os łoniętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

przez wydzielenie miejsca do dokonania 
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§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spośród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie może był  

osoba kandyduj ąca na Soltysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 

2) sporz ądzenie ka rt  do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie protoko łu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

glosowania. 

22. 1. Wybory odbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpo ś rednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności nale ży przeprowadzi ł  wybór Sołtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża się  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ększą  liczb ę  g łosów 

ważnych. 

§ 23. 1. So łtys i cz łonkowie Rady Sołeckiej mogą  był  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

up ływem kadencji, je żeli nie wykonują  swoich obowiązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ś cili si ę  czynu dyskwalifikującego ich w opinii ś rodowiska. 

Odwalanie może nastąpić  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do glosowania. 

3, Odwalanie może nastąpił  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ń ców so łectwa, zwykli wi ększo ści ą  głosów. 

Odwo łanie Soltysa i cz łonków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w glosowaniu tajnym. 

5. Wybory dla uzupe łnienia sk ładu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu ca łej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwalane przez Soltysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

6. W przypadku, gdy So łtys nie może czasowo pe łnił  swoich obowi ązków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 
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7. Sołtys zobowi ązany jest zwo ła ć  Zebranie Wiejskie w sprawie okreś lonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

20. 1. Glosowanie na So łtysa i członków Rady Soleckiej odbywa się  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do g łosowania. Karty do g łosowania opatruje si ę  pieczęci ą  Gminy 

Blaty Bór. Ka rty do glosowania przygotowuje komisja skruta cyjna a której mowa w 4 21, z 

zachowaniem nast ępujących zasad: 

1) w nagłówku karty wskazuje się, jakiego glosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem I Imionami ka łdego kandydata umieszcza si ę  w kolejności liczb ę  

porz ądkową  oraz kratkę  przeznaczon ą  na oddanie głosu. 

2. Wybory prowadzi Przewodnicz ący Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdza, czy urna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

głosowania Ilość  kart znajduje si ę  w lokalu wyborc zym. 

3. Wybo ry  so łtysa i członków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na So łtysa lub cz łonka Rady So łeckiej musi wyraził  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

5. Od chwili rozpoczęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  glonków Komisj 

6. Komisja może żądać  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego to żsamość , jeżeli jego tożsamość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

7. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak "X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na So łtysa, na którego oddaje g łos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak "X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilo ści nie 

większej niż  statutowy sk ład Rady Sołeckiej. 

3. Komisja ustala na p 

glosowania. Przewodnicz ący w obecno ści komisji otwiera urn ę  wyborczą , po czym komisja 

liczy znajduj ące si ę  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

głosów. 

i Skrutacyjnej. 

odstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano ka rty do 
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4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w So łectwie, 

§ 26. Za niewa żne uwa ża się  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na So łtysa umies zczono znak "X" przy wi ę cej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "K" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ś lano całą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak" K" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ślona w statucie 

sołectwa lub nie umieszczono znaku "K" przy ż adnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratk ą  nie wp ływaj ą  na wa ż ność  gloso. 

§ 27. Ka rta do glosowania jest niewa żna : 

1) jeżeli brak na niej piecz ęci Gminy Bia ły Bór 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ę cej części. 

§ 20.1. W przypadku zgłoszenia w wyborach So łtysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

si ę  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone s łowami „TAK" i „NIE". 

2. Glosowanie odbywa się  poprzez postawienie znaku „K" w kratce oznaczonej s łowem 

„TAK" lub słowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na So łtysa jeśli liczba g łosów „TAK" przewy ższa liczbę  

g łosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w trybie okre ś lonym w ust .3 przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybory w innym terminie. 

§ 29.1. Komisja Skrutacyjna sporz ądza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ł : 

1) liczbę  osób uprawnianych do glosowania, 

2) liczb ę  wyborców, którym wydano karty do glosowania, 

3) nazwiska i imiona zg łoszonych kandydatów, 

4) liczbę  wydanych kart do glosowania, 

5) liczbę  oddanych g łosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczbę  g łosów wa ż nych, 

b) liczb ę  g łosów niewa żnych, 

5) liczb ę  wa ż nych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 
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7) wskazanie osoby wybranej na Soltysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ęcia i zakoń czenia glosowania, 

3. Protokó ł  podpisują  wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej 

I przewodniczący  zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protoko ł u Komisja Skrutacyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protoko łu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ści 

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Solectwa. 

§ 30. 1. Wybranym na Soltysa zostaje kandydat, który  uzyska ł  najwię kszą  liczbę  głosów. 

W przypadku równej ilo ści g łosów kandydatów, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  g łosów. 

2. Cz łonkami Rady Soleckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ększą  liczbę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilość  g łosów, a ich wejście do 

Rady Sołeckiej przewy ższa łoby jej statutowy skład, Przewodniczący Zebrania zarz ądza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równą  ilość  g łosów. 

§ 31. 1. Wyga ś nięcie mandatu Sołtysa i cztonków Rady Soleckiej nast ępuje na skutek: 

1) zrzeczenia si ę  mandatu, 

2) śmierci, 

3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwalania. 

2. W przypadkach wskazanych w us t.  1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe ł niające na okres do up ływu kadencji z zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory uzupe ł niaj ące odbywają  si ę  według zasad okre ślonych w § 19-27. 

4. W przypadku wyga ś nięcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory uzupe łniaj ące 

przeprowadza się , gdy stan Rady Soleckiej zmniejszy łby się  poni żej 50 %stanu osobowego. 

§ 32. 1. Odwołanie So łtysa i cz łonka Rady Soleckiej przed up ływem kadencji przeprowadza 

się  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwo łanie Sołtysa i członka Rady Soleckiej następuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ńców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. Przewodnicz ący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ć  

So łtysa w czynno ściach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomi ć  Rad ę  Miejską  na najbli ż szej sesji oraz Rad ę  Solecką . 
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3. Środki pochodzące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowią  dochód bud żetu gminy, 

o wysokość  których b ę d ą  zwi ększane ś rodki finansowe solectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwiększenie nast ępowa ł  b ędzie, uchwalą  Rady Miejskiej, w miar ę  potrzeb 

moż liwo ści organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obs ł ugę  księgową  sołectwa prowadzi Urz ąd Miejski. 

5. Sołectwo gospodarując środkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przysługuj ącymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwacj ę  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ńców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczy ł  do 10% kwoty pierwotnego planu 

finansowego sołectwa. 

Z. Wydatki poniesione przez so łectwo muszą  był  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawierać  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane środki pieni ęż ne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi być  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  T. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

§ 35. 1. Nadzór nad dzlalalno ści ą  solectwa sprawuje Rada Miejska za pomoc ą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzia łalności, ocen ę  stanu so łe ctwa, 

dokonywanie lustracji solectwa. 

2. Kontrolę  działalno ści So łtysa sprawuje na bie żąco Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  O. 

POSTANOWIENIA KORCOWE 

§ 36.1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w sz czególności w przypadkach spornych dokonuje wi ążą co Rada 

Miejska. 
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Załącznik Nr 10 do Uchwaly Nr XIX/14412016 

Rady Miejskiej w Bia łym Bmu 

z dnie 10 października 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA KAZIMIERZ 

Rozdzia ł  1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

§ 1.1. Mieszka ńcy so łectwa stanowią  wspólnotę  samorządową . 

2. W skład so łectwa Kazimierz wchodzi miejscowo ść  Kazimierz. 

§ 2. 1. So łectwo Kazimierz, zwane dalej So łectwem, jest jednostk ą  pomocniczą, której 

mieszka ńcy wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorządową  Gminy 

Bia ły Bór. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ńców oraz wspieranie organów 

Gminy Bia ły Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorządowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ści: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

-niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA ŁANIA 

§ 3.1. Organami so łectwa s ą : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) So łtys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powo ływać  takie Inne stale lub dora źne komisje so łectwa, 

okreś lając ich sk ład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licz ąc od dnia wyboru. 

4. Po up ływie kadencji organy So łectwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 
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§ 0. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalność  Sotysa. 

5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego Solectwa nale ży w szczególno ś ci: 

1) kszta łtowanie zasad wspó łżycia spolecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zd rowotnej ,  kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania okre ś lone w 55 są  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żą cych do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) współuczestnictwo w organizowaniu I przeprowadzaniu przez Rad ę  Miejską  

konsultacji spo łecznych projektów uchwa ł  Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ńców Sołectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ń ców So łectwa, 

5) wspólpraca z Radnymi z terenu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących Sołe ctwa, 

6) ustalanie zada ń  dla So łtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

§ Z. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego 5oltys p rzekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

§8. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzi ęć  wspólnota samorz ądowa so łectwa mo że 

nawi ą zywa ł  współpracę  ze wspólnotami samorządowymi sąsiednich so łectw. Może zawierać  

porozumienia okre ślaj ą ce zakres i sposób wykonania wsp ólnych zadań . 

Rozdzia ł  3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

§ 9. W celu rozwijania aktywno ści spolecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączności mi ędzy so łectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

solectwa wybieraj ą  ze swego g rona So łtysa i Radę  Sołecką . 

§ 10. Do obowi ązków So łtysa nale ży w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie p osiedzeń  Rady Soleckiej, 
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3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 

4) wpływanie na wykorzystanie aktywno ści mieszka ń ców s łu żącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ń ców So łectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach soltysów zwo ływanych przez Burmist rza Bia łego Boru, 

]) pe łnienie roli m ęż a zaufania w miejscowym ś rodowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Sołtys trwale wspóldziala z Rad ą  Sołecką . Rada 

Solecka sk łada się  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Soleckiej należy wspomaganie dzia łalno ści Soltysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  się  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy Soltys. 

5. Rada Solecka w szczególno ś ci: 

1) opracowuje i przedk łada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwa ł, które będą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ńców w rozwi ą zywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuj 

4) wspóldziala z wta ś ciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informacj ę  o dzia łalności Rady Soleckiej. 

].Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWO ŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAL 

§ 12. Prawo do udzia ł u w Zebraniu Wiejskim mają  wszyscy mieszka ńcy so łectwa, 

posiadaj ący  czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

e wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 
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§ 13. Zebranie Wiejskie zwo ł uje So łtys: 

1) z w łasnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ńców uprawnionych do udzia ł u w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie odbywa sig w miar ę  istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porz ądek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ę ty w solectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ńców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Malago Boru winno odbyć  się  w terminie ] dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu, 

2. Zebranie Wiejskie otwiera So łtys i przewodniczyjego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści Sottysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom czlonek Rady Soleckiej. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje Sołtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje Sottysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

§ 17. t Uchwali/ Zebrania Wiej 

głosów "za musi by ł  większa ni ż  liczba g łosów "przeciw", g łosów wstrzymuj ących nie 

uwzględnia się . 

2. Glosowania odbywaj ą  si ę  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o Innym 

sposobie glosowania. 

18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ńców. 

skiego zapadają  zwykłą  większoś ci ą  głosów, tzn. liczba 
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eżeli zosta ło prawid łowo zwołane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łe ctw do 100 

mieszka ń ców; 

b) 11 mieszka ń ców uprawnionych do glosowania, w przyp adku So łectw powyżej 100 
mieszka ńców; 

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na któ rym ma być  dokonany wybór Sołtysa i cz łonków Rady 

soleckiej zwo łuje Przewodnicz ący Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu 

Przewodnicz ący Rady Miejskiej okre śla miejsce, godzin ę  i dzień  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwalanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru So łtysa i Rady Soleckiej podaje się  do wiadomości mieszka ńców sołectwa 

co najmniej na 7 dni przed wy 
 

	datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ę ty. 

§ 20. 1. Kandydat na so łtysa i cztonka Rady So łeckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

sołectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru Sołtysa I Rady Soteckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecno ść  co najmniej 20% sta łych mieszka ń ców so łectwa, uprawnionych do glosowania. 

3. O ile, w wyznaczony m terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ńców so łectwa uprawnionych do glosowania, wybory Sołtysa 

i cz łonków Rady Soleckie) przeprowadza sig na nast ępnym zebraniu w tym samym dniu po 

up ływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obe cn ości przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczbę  starych mieszka ń ców so łectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

okreś la Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  list ę  obecno ści. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje się, gdy Zebranie Wiejskie odbywa sig 

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego usta ła si ę  po upływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

3. W przypadku zwalania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, j 

Id. Aa99aF2FfiFa9-0CS139499J+Cn925R24tl)A.POLpiemy 	 atmna5 



6. Nle maj ą  prawa wybierania osoby: 

1) ubezwłasnowolnione ca łkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orze cz eniem sądu. 

7. Wybory So łtysa i Rady Soleckiej odbywaj ą  się  w glosowaniu tajnym. 

8. Zasada tajności glosowania b ędzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoniętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyj 

spośród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skruta cyjnej nie może być  

osoba kandyduj ąca na Soltysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

2. Do zadań  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyjęcie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporz ądzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie protoko łu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

głosowania. 

§ 22. 1. Wybory odbywaj ą  si ę  przy nieograniczonej Hubie kandydatów zg łoszonych 

bezpo ś rednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzi ć  wybór So łtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory  cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża si ę  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ększą  liczb ę  głosów 

ważnych. 

4 23. 1. So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej mog ą  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

uplywem kadencji, je żeli nie wykonuj ą  swoich obowią zków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwa ł  zebrania lub dopu ś cili si ę  czynu dyskwalifikującego ich w opinii ś rodowiska. 

2. Odwo łanie może nastąpić  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do g łosowania. 

Odwo łanie mo że nastą pi ć  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ńców so łectwa, zwykłą  wi ę kszości ą  g łosów. 

Odwo łanie Sołtysa i cz łonków Rady Sołeckiej dokonuje si ę  w głosowaniu tajnym. 

naw składzie co najmniej 3 osób, wybrana 
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Wybory dla uzupe łnienia sk ładu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu calej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwalane przez So łtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

W przypadku, gdy So łtys nie mo że czasowo pe ł ni ć  swoich obowiązków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

Sołtys zobowiązany jest zwo łać  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ślonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

§ 24. 1. Glosowanie na So łtysa I cz łonków Rady Soleckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do glosowania. Karty do glosowania opatruje si ę  pieczęci ą  Gminy 

Bialy Bó r,  Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w § 21, z 

zachowaniem nast ę pujących zasad: 

1) w nagłówku karty wskazuje si ę , jakiego glosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejnoś ci liczbę  

porządkową  oraz kratkę  przeznaczon ą  na oddanie gloso. 

2. Wybory prowadzi Przewodnicz ący Zebrania wyborczego. Przed rozpo czę ciem glosowania 

wybrana Komisja Sk rutacyjna sprawdza, czy urna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania ilość  kart znajduje się  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory soitysa i cz łonków Rady So łeckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na So łtysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ł  zgod ę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

5. Od chwili rozpocz ęcia glosowania do chwili jego zako ń cz enia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja może żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego to żsamość , jeż eli jego tożsamość  nie jest znana czlonkom komisji. 

7. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

§ 25. 1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca stawia znak 'R" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na So łtysa, na którego oddaje glos. 
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2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak"X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilo ści nie 

większej ni ż  statutowy skład Rady Soleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

glosowania. Przewodnicz ący w obecno ści komisji otwiera urn ę  wyborcz ą , Po czym komisja 

liczy znajdujące się  w niej karty do głosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

g łosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w So łectwie. 

§ 26. Za niewa żne uwa ża si ę  głosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na So łtysa umieszczono znak "X" przy wi ęcej niż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umiesz czono znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono ca łą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ś lona w statucie 

so łectwa lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratką  nie wp ływaj ą  na ważność  głosu. 

§ 27. Karta do głosowania jest nieważna : 

1) jeżeli brak na niej piecz ęci Gminy Bialy Bór 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ęcej części. 

§ 28.1. W przypadku zg łoszenia w wyborach Sołtysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

się  na kartach do głosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone s łowami „TAK' i„NIE” 

2. Glosowanie odby 

„TAK" lub s łowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na So łtysa je ś li liczba g łosów „TAK' przewyższa liczb ę  

głosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w trybie okre ś lonym w ust.3 przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybory w innym terminie. 

§ 29.1. Komisja Skruta cyjna sporządza w dwóch egzemplarzach protokó ł  głosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawierać  

1) liczb ę  osób uprawnionych do glosowania, 

wa si ę  poprzez postawienie znaku „X" w kratce oznaczonej s łowem 
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2) liczb ę  wyborców, którym wydano karty do g łosowania, 

3) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, 

4) !labę  wydanych kart do g łosowania, 

5) liczbę  oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczbę  g łosów ważnych, 

b) liczbę  głosów niewa ż nych, 

6) liczb ę  wa ż nych g łosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na So łtysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ęcia I zako ń czenia glosowania, 

3. Protokó ł  podpisuj ą  wszystkie osoby wchodz ące w skład Komisji Skrutacyjnej 

i przewodniczący  zebrania. 

4. Niezwlocznie po sporządzeniu protoko łu Komisja Skruta cyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protokolu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ści 

w sposób zwyczajowo przyj ęty na terenie Solectwa. 

4 30. 1. Wybranym na So łtysa zostaje kandydat, który uzyska ł  największą  liczbę  głosów. 

W przypadku równej ilo ści głosów kandydatów, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach biorą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilośł  głosów. 

2. Członkami Rady So łeckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ę ksz ą  liczbę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równą  ilo ść  g łosów, a ich wej ście do 

Rady Soleckiej przewy ższa łoby jej statutowy sk ład, Przewodniczący Zebrania zarz ądza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  Ilo ść  głosów. 

§ 31. 1. Wyga śni ęcie mandatu So łtysa I cz łonków Rady Soleckiej następuje na skutek: 

1) zrzeczenia si ę  mandatu, 

2) śmierci, 

3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwołania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe łniające na okres do up ływu kadencji z zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory  uzupe łniaj ące odbywaj ą  si ę  wed ług zasad okre ś lonych w§ 19-27. 

4. W przypadku wyga śnięcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybo ry  uzupe łniaj ą ce 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady Soleckiej zmniejszy łby si ę  poni ż ej 50 % stanu osobowego. 
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§ 32. 1. Odwo łanie So łtysa I cz łonka Rady Soleckiej przed up ływem kadencji przeprowadza 

si ę  na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do glosowania. 

2. Odwo łanie So łtysa i cz łonka Rady Soleckiej nast ępuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ń ców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. P rz ewodniczący Rady Miejskiej,  na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ł  

Sołtysa w czynno ściach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomi ć  Rad ę  Miejską  na najbli ższej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru Soltysa, Przewodnicz ący Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe łnienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do p zosta łych przypadków wymienionych 

w§ 30. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ń ców Soltysa, w ciągu trzech miesi ęcy od dnia 

odwołania lub rezygnacji Sołtysa, Burmistrz Bia łego B or u może wystą pił  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmian ę  terytorialną  so łectwa ( przy łączenie do innego). 

Rozdzia ł  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 33. 1. Organy Solectwa mog ą  zarządzał  i korzysta ł  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ć  im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy solectwa maj ą  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwyk łego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwykłego zarządu osobą  dokonującą  tych 

czynności będzie Burmistrz Bialego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje So łtys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urzędu Miejskiego. 

§ 34. 1. So łectwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo —rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada si ę  ze środków bud żetowych gminy i dochodów 

wlasnych so łectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z So łtysem, a przeg łosowuje 

Zebranie Wiejskie. 
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3) Rada Solecka wraz z So łtysem może dokona ł  w ciągu roku zmian w przyj ętym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody własne so łectwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, 

wp ływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa żenia (np. story, krzes ła itp.) oraz 

wp ływy z innych imprez dochodowych na które wst ęp jest biletowany. 

3. Ś rodki pochodzące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowią  dochód bud żetu gni lny, 

o wysokość  których będ ą  zwi ększane ś rodki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwiększenie nast ępował  będzie, uchwalą  Rady Miejskiej, w miarę  potrzeb 

I możliwości organiza cyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsługę  księgową  sołectwa prowadzi Urząd Miejski. 

S. So łectwo gospodaruj ą c ś rodkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przys ługuj ącymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwacj ę  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczyć  do 10% kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łectwo muszą  być  potwie rd zone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawierać  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane środki pieni ężne. 

9. Meryto ryczny opis dokumentu musi był  potwierdzony przez Sołtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Sołeckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

4 35. 1. Nadzór nad dzia łalnoś cią  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomocą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpat rywanie sprawozda ń  z dzia łalności, ocen ę  stanu solectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrol ę  dzia łalności So łtysa sprawuje na bie żąco Burmistrz Bia łego Boru. 

kl. AB998F2FfiF8S4C5E-9498  FCn9E5824n7A.Pntlpiavny 	 Slrvne II  



Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4 36.1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wi ążaco Rada 

Miejska. 

l.?rz pdplcjaca Rady 

oś  c Nrdi 
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Załącznik Nr II do Uchwa ły Nr XIX/144/2016 

Rady Miejskiej w Bia łym Borze 

z dnia 10 panć ziemika 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA KOŁTKI 

Rozdzia ł  1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

4 1. 1.Mleszka ń cy so łectwa stanowi ą  wspólnotę  samorz ądową . 

2. W skład so łectwa Koltki wchodz ą  miejscowości: Bagniewko, Gostkowo, Koltki, 

Kosobudy, Kierzkowo, tukowo, Ml ł kowo, Pierzchowo, Rzyszczewka, Zduny. 

4 2.1. So łectwo Kołtki, zwane dalej So łectwem, jest jednostk ą  pomocnicz ą , której 

mieszka ńcy wspólnie z Innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorządową  G ni lny Biay Bór. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ńców oraz wspieranie 

organów Gminy Bia ły Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorz ądowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ś ci: 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

- niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA ŁANIA 

4 3. 1. Organami so łectwa są : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) So łtysi Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powo ływać  takie inne sta łe lub dora ź ne komisje so łe ctwa, 

okreś laj ąc ich sk ład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru, 

4. Po up ływie kadencji organy So łe ctwa dzia łają  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 
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4 4.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w Sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalność  So łtysa. 

§ 5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego So łectwa nale ży w szczególno ści: 

1) kszta łtowanie zasad współżycia spo łecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie różnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania okre ś lone w § 5 są  re alizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach so łectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) wspó ł uczestni ctwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę  Miejską  

konsultacji spo łecznych p rojektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ń ców So łectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, któ rych 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ńców So łectwa, 

5) wspó łpraca z Radnymi z terenu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla So łtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi, 

§ 7. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzi ęć  wspólnota samorz ądowa so łectwa mo że 

nawi ązywa ć  współpracę  ze wspólnotami samorz ądowymi sąsiednich so łe ctw. Moż e zawierać  

porozumienia okre ś lające zakres i sposób wykonania wspólnych zada ń . 

Rozdzia ł  3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

§ 9. W celu rozwijania aktywno ści spo łecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączno ści między sołectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ńcy 

so łectwa wybieraj ą  ze swego grona So łtysa i Radę  Solecką . 

§ 10. Do obowi ązków So łtysa nale ży w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 
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2) zwolywanie posiedze ń  Rady Soleckiej, 

3) dzialanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Białego Boru, 

4) wp ływanie na wykorzystanie aktywno ści mieszka ń ców s łu żącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w Sołectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ńców So łectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwo ływanych przez Burmistrza Bia łego Boru, 

7) pełnienie roli m ęż a zaufania w miejscowym środowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

§ 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Sołtys trwale wspóldziala z Radą  Solecka. Rada 

Solecka sk łada si ę  z 3 do S osób. 

2. Do obowi ązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalności Sołtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

p rz ewodniczy So łtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ędą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ńców w rozwi ą zywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorz ądu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) współdzia ła z w łaś ciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich So łtys składa informację  o dzia łalności Rady Soleckiej. 

].Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

g 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ńcy so łectwa, 

posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 
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§ 13. Zebranie Wiejskie zwo łuje Sołtys: 

1) z w łasnej inicjatywy, 

2) na Oclenie co najmniej 20% mieszka ń ców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarą  istniejących potrzeb, j ednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porz ądek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ń ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Bia łego Boru winno odby ł  się  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

późniejszy. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom cz łonek Rady Soleckiej. 

Porzadek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej.  

S. Z Zebrania Wiejskiego sporządzany jest protokó ł, któ ry  wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje Sołtys i cz łonkowie Rady So łeckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje So łtysa Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

§ 17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  większoś ci ą  g łosów, tzn. liczba 

głosów "za" musi był  większa ni ż  liczba g łosów "Przeciw i! , głosów wstrzymujących nie 

uwzględnia si ę . 

2. Glosowania odbywaj ą  się  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 

sposobie glosowania. 

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwołane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę, gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po up ływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 
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adku So łectw do 100 

3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwa ł, je żeli zosta ło prawid łowo zwołane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do g łosowania, w przyp 

mieszka ńców; 

b) 11 mieszka ń ców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw powyżej 100 
mieszka ńców; 

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być  dokonany wybór So łtysa i cz łonków Rady 

soleckiej zwo łuje Przewodnicz ący  Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu 

Przewodniczący  Rady Miejskiej okre ś la miejsce, godzin ę  i dzień  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru So łtysa i Rady Sołeckiej podaje się  do wiadomości mieszka ńców so łectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ęty. 

§ 20. 1. Kandydat na so łtysa i członka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

so łe ctwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej,  na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność co najmniej 20% starych mieszka ń ców so łectwa, uprawnionych do glosowania. 

3.0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ńców 	sołectwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	Sołtysa 

i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

up ływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczb ę  sta łych mieszka ńców solectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

okre ś la Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. Uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecno ści. 

6. Nie mają  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca ł kowicie lub cze ściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu. 

Z Wybory Soltysa i Rady Soleckiej odbywaj ą  się  w głosowaniu tajnym. 
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8. Zasada tajno ści glosowania będzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, osłoni ętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

§ 21. 1. Wybo ry  przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spośród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie może być  

osoba kandyduj ąca na Sołtysa lub członka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyję cie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

fi) sporządzenie protoko łu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

g łosowania. 

§ 22. 1. Wybory odbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpoś rednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejno ści należy przeprowadzi ł  wybór So łtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uważa się  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ększą  liczbę  g łosów 

ważnych. 

§ 23. 1. Sołtys i cz łonkowie Rady Soleckiej mogą  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

up ływem kadencji, je żeli nie wykonuj ą  swoich obowi ązków, naruszaj ą  Postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ścili si ę  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii środowiska. 

2. Odwo łanie mo że nastą pi ć  na zebraniu wiej 

uprawnionych do głosowania. 

Odwalanie może nastą pi ć  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ńców so łe ctwa, zwykłą  wi ększością  głosów. 

Odwo łanie So łtysa i cz łonków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w glosowaniu tajnym. 

Wybory  dla uzupe łnienia składu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu ca łej Rady 

Sołeckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez Sołtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

5. W przypadku, gdy So łtys nie mo że czasowo pe łni ł  swoich obowi ą zków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

skim zwo łanym z inicjatywy 20% 
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Soltys zobowiązany jest zwo ła ł  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ślonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zgtoszenia wniosku. 

g 20. 1. Glosowanie na So łtysa i członków Rady Soleckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do głosowania. Karty do glosowania opatruje si ę  pieczęci ą  Gminy 

Biaty Bór. Ka rty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyj na o której mowa w 4 2; z 

zachowaniem nast ępuj ących zasad: 

1) w nag łówku karty wskazuje się ,  jakiego glosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy 

organu i da ty  zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejności  liczbę  

porządkową  oraz kratk ę  przeznaczon ą  na oddanie g łosu. 

2. Wybory p rowadzi Przewodnicz ą cy  Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdza, czy urna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania ilo ść  kart znajduje si ę  w lokalu wyborczyni. 

3. Wybory sołtysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na Soltysa lub cz łonka Rady Sołeckiej musi wyrazić  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protokolu. 

5. od chwili rozpocz ęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skruta cyjnej. 

6. Komisja może żąda ł  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzaj ącego tożsamość, je żeli jego tożsamo ść  nie jest znana cz łonkom komisji. 

Z. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

4 25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak "X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandy 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak"X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w iloś ci nie 

większej ni ż  statutowy skład Rady Soleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

glosowania .  Przewodniczący w obecno ści komisji otwiera urn ę  wyborcz ą ,  po czym komisja 

liczy znajduj ące się  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

g łosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w So łectwie. 

data na Soltysa, na którego oddaje glos. 
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§ 26. Za niewa żne uwa ża si ę  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na Sołtysa umieszczono znak "k' przy więcej niż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono całą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na członków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ś lona w statucie 

sołectwa lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratką  nie wptywaj ą  na wa żność  g łosu. 

g 27. Karta do glosowania jest niewa ż na 

1) jeżeli brak na niej piecz ęci Gminy Bia ły B6r 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ę cej części. 

§ 28.1. W przypadku zg łoszenia w wyborach Soltysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

się  na ka rtach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone słowami „TAK"i„NIE". 

2. Glosowanie odbywa się  pop rzez postawienie znaku „X" w kratce oznaczonej s łowem 

„TAK” lub słowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na Soltysa je śli liczba g łosów „TAK" przewy ż sza liczbę  

głosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w trybie okre ś lonym w usta przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybory w innym terminie. 

§ 29.1. Komisja Skrutacyjna sporz ądza w dwóch egzemplarzach protokól glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ć : 

1) liczb ę  osób uprawnionych do glosowania, 

2) liczb ę  wyborców, któ rym wydano karty do glosowania, 

3) nazwiska I imiona zgłoszonych kandydatów, 

4) liczb ę  wydanych kart do glosowania, 

5) liczb ę  oddanych g łosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczb ę  głosów wa ż nych, 

b) liczb ę  g łosów nieważ nych, 

6) liczb ę  ważnych g łosów oddanych na poszczególny 
 

 kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na So łtysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ę cia l zakoń czenia glosowania, 
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3. Protokó ł  podpisuj ą  wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej 

i przewodnicz ący zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protokolu Komisja Skruta cyjna przekazuje jeden egzempla rz 

 protokołu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaj e wyniki wyborów do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyj ęty na terenie Solectwa. 

§ 30. 1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyska ł  najwię kszą  liczbę  głosów. 

W przypadku równej Ilo ści głosów kandydatów, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udziat kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  g łosów. 

2. Cz łonkami Rady Soleckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ększą  liczbę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równą  Ilość  g łosów, a ich wejście do 

Rady Soleckiej przewy ższa łoby jej statutowy sk ład, Przewodniczący Zebrania zarządza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

g 31. 1. Wyga śnię cie mandatu Sołtysa i cz łonków Rady Soleckiej nast ępuje na skutek: 

1) zrzeczenia się  mandatu, 

2) śmierci, 

3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwo łania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe ł niaj ące  na okres do up ływu kadencji z zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory uzupe ł niaj ące odbywaj ą  si ę  wed ług zasad okre ś lonych w 4 19-22. 

4. W przypadku wyga ś nięcia mandatu cz łonka Rady So łeckiej wybory uzupelniające 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady Soleckiej zmniejszy ł by się  poni żej 50 % stanu osobowego. 

g 32. 1. Odwalanie Sottysa i cz łonka Rady Soleckiej przed uplywem kadencji przeprowadza 

się  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwo łanie So łtysa i cz łonka Rady Soleckiej następuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ń ców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ć  

So łtysa w czynnościach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomi ć  Rad ę  Miejską  na najbliższej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru Sołtysa, Przewodniczący  Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe łnienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w 430. 
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6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ń ców Soltysa, w ciągu trzech miesi ę cy od dnia 

odwołania lub rezygnacji So łtysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wystąpić  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmian ę  terytorialn ą  sołectwa (  przyłączenie do innego). 

Rozdzia ł  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 33. 1. Organy So łectwa mogą  zarządza ć  i korzystać  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ć  im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyjętego mienia organy so łectwa maja kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwyk łego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwyk łego za rz ądu osobą  dokonuj ącą  tych 

czynności b ędzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje So łtys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

§ 34. I. So łectwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo —rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada się  ze środków bud żetowych gminy i dochodów 

w łasnych sołectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z So łtysem, a przeg łosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z Soltysem mo że dokonać  w ciągu roku zmian w przyj ętym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń .  

Dochody w łasne sołectwa tworz ą  dobrowolne wp 

wpływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wyn ajmu wyposa żenia (np. stoły, krzes ła itp .)  oraz 

wp ływy z innych imprez dochodowych, na które wstęp jest biletowany. 

3. ś rodki pochodz ące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód bud żetu gminy, 

o wysokość  których b ę dą  zwi ększane ś rodki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwiększenie nast ępowa ł  bę dzie, uchwałą  Rady Miejskiej, w miarę  potrzeb 

i mo żliwości organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsługę  księgową  sołectwa prowadzi Urząd Miejski. 

laty osób fizycznych i prawnych, 
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5. So łectwo gospodarując środkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przysługującymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie l konserwacj ę  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczy ć  do 10 % kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

7. Wydatki poniesione przez sołectwo muszą  byt potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawiera ć  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane środki pieniężne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi być  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

członka Rady Soleckiej. 

Rozdziel T. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

§ 35. 1. Nadzór nad dzia łalności ą  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomoc ą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzia łalności, ocen ę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrolę  dzia łalności Sołtysa sprawuje na bie żąco Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdziel 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 36. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wi ą żąco  Rada 

Miejska. 

Prz l4gca Rady 

rWVnz@Król 
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Załącznik Nr 12 do Ochwaty Nr X1X/144 0_0 16 

Rady Miejskiej w Białym Borze 

z dnia 10 października 2016 I. 

STATUT SOŁECTWA PRZYBRDA 

Rozdzlal 1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

1.1 Mieszka ń cy so łectwa stanowi ą  wspólnota samorządową . 

2. W sk ład solectwa Przybrda wchodzi miejscowo ść  Przybrda. 

§ 2.1. So łectwo Przybrda, zwane dalej So łectwem, jest jednostk ą  pomocnicz ą, której 

mieszka ń cy wspólnie z innymi so łectwami tworzą  wspólnotę  samorządową  Gminy Biały Bór. 

2. Zadaniem So łe ctwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ńców oraz wspieranie 

organów Gminy Bialy Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota zamorz ą  dowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególności; 

-  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

niniejszego Statutu ,  

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJ A I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3. 1. Organami sołectwa s ą : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) Soltys i Rada Solecka, 

2. Zebranie Wiejskie mo że powo ływać  także inne stale lub domina komisje so łectwa, 

okreś lając ich sk ład I zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licz ąc od dnia wyboru. 

4. Po up ływie kadencji organy So łectwa dzia łają  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 
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§ 4. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w Sołectwie. 

2. Soltysjest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalność  Sottysa. 

§ 5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego Solectwa nale ży w szczególno ści', 

1) ksztaltowanie zasad wspó łżycia spo łecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie różnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania okre ś lone w § 5 s ą  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) współuczestnictwo w organizowaniu I przeprowadzaniu przez Rad ę  Miejską  

konsultacji spo łecznych projektów uchwa ł  Rady Miejskiej w sprawach a 

podstawowym zna czeniu dla mieszka ń ców So łectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ńców Solectwa, 

5) wspólpraca z Radnymi z terenu So łe ctwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków do[ 

6) ustalanie zadań  dla So łtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi. 

§ Z. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzi ęć  wspólnota samorz ądowa so łectwa mo że 

nawiązywa ł  wspó ł pracę  ze wspólnotami samorządowymi sąsiednich so łectw. Mo że zawiera ć  

porozumienia okre ślaj ące zakres i sposób wykonania wspólnych zada ń . 

Rozdzia ł  3. 

SOLTYS I RADA SOŁECKA 

§ 9. W celu rozwijania aktywno ści społecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łą czności między so łe ctwem, a Radą  Miejską  I Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

solectwa wybieraj ą  ze swego grona So łtysa i Rad ę  Solecką . 

§ 10. Do obowiązków So łtysa nale ży w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedze ń  Rady Soleckiej, 

yczących Sołectwa, 
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3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 

4) wp ływanie na wykorzystanie ak tywności mieszka ń ców s łu żącej poprawie gospodarki 

I warunków życia w Sołectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ń ców So łectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwo ływanych przez Burmistrza Blalego Boru, 

7) pelnienie roli m ęż a zaufania w miejscowym ś rodowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sp 

11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Sołtys trwale wspó łdzia ła z Rad ą  Solecką . Rada 

Solecka składa się  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowi ą zków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalności So łtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy I doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają  się  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy So łtys. 

5. Rada Solecka w szczególności: 

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ęd ą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ń ców w rozwiązywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wy 

4) wspóldziala z w ła ściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6.Na zebraniach wiejskich So łtys składa informacj ę  o dzia łalności Rady Soleckiej. 

].Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

§ 12. Prawo do udzialu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ńcy so łe ctwa, 

posiadaj ą cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

rawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

konanie uchwa ł  Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 
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§ 13. Zebranie Wiejskie zwo ł uje Sołtys: 

1) z w łasnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ń ców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Wa łego Boru. 

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarę  istniejących potrzeb, j 

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porz ądek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ń ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Bia łego Boru winno odbyć  się  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera So łtys i przewodniczyjego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera I przewodniczy jego 

obradom cz łonek Rady Soleckiej. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompeten cj e So łtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

§ 17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  większością  g łosów, tzn. liczba 

głosów za musi by ć  większa niż  liczba g łosów "przeciw", g łosów wstrzymujących nie 

uwzględnia si ę . 

2. Glosowania odbywaj ą  się  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 

sposobie glosowania. 

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę, gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  Po up ływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

ednak nie rzadziej ni ż  
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w przypadku So łectw powyżej 100 
mieszka ń ców; 

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma by ć  dokonany wybór So łtysa i członków Rady 

sołeckiej zwo łuje Przewodnicz ący Rady Miejskiej w Bialym Borze. W tym celu 

Przewodnicz ący Rady Miejskiej okre ś la miejsce, godzin ę  i dzie ń  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ą cego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru So łtysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomo ści mieszka ń ców sołectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ęty. 

§ 20. 1. Kandydat na so łtysa i członka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

sołectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru So łtysa i Rady So łeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność  co najmniej 20% stalych mieszka ń ców solectwa, uprawnionych do glosowania. 

3. 0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ń ców 	sołe ctwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	So łtysa 

i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

up ływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania p rzy obecności przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczbę  sta łych mieszka ńców so łe ctwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

okre ś la Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. Uprawnieni do g łosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecnoś ci. 

6. Nie maja prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca łkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu. 

J. Wybory So łtysa i Rady Soleckiej odbywaj ą  się  w głosowaniu tajnym. 

3. W przypadku zwalania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do głosowania, w przypadku So łe ctw do 100 

mieszka ń ców;  

W 11 mieszka ńców uprawnionych do g łosowania, 
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B. Zasada tajno ści glosowania b ędzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoni ętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

g 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spośród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie mo że był  

osoba kandyduj ąca na Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do glosowania, 

3) przep rowadzenie g łosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) og łoszenie wyników wyborów, 

6) sporz ądzenie protokołu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

glosowania. 

4 22. 1. Wybory odbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejno ści nale ży przeprowadzi ł  wybór So łtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża się  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ę ksz ą  liczbę  g łosów 

waż nych. 

g 23. S. So łtys i członkowie Rady Soleckiej mogą  byt przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

up ływem kadencji, je żeli nie wykonuj ą  swoich obowi ązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ś cili si ę  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii środowiska. 

2. Odwo łanie może nastą pi ł  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do glosowania. 

3. Odwo łanie mo że nastąpić  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ń ców so łectwa, zwyk łą  wi ększości ą  g łosów. 

Odwo łanie Sołtysa i cz łonków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w glosowaniu tajnym. 

Wybory dla uzupe łnienia składu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu ca łej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez Sołtysa lub 

Burmistrz a Bia łego Boru. 

5. W przypadku, gdy So łtys nie mo że czasowo pe ł ni ć  swoich obowiązków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 
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6. So łtys zobowiązany jest zwo ła ć  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ślonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

§ Za. 1. Glosowanie na So łtysa i cz łonków Rady Sołeckiej odbywa się  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do g łosowania. Karty do g łosowania opatruje si ę  piecz ęci ą  Gminy 

Bia ły Bór. Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o któ rej mowa w 4 21, z 

zachowaniem nast ępujących zasad: 

1) w nag łówku karty wskazuje si ę , jakiego glosowania karta dot yczy, z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i Imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejno ści liczb ę  

porządkową  oraz kratk ę  przeznaczon ą  na oddanie głosu. 

2. Wybory prowadzi Przewodnicz ą cy Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdza, czy urna do g łosowania jest pusta, czy po trzebna do 

glosowania Ilo ść  kart znajduje si ę  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory  sołtysa i cz łonków Rady So łeckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgod ę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

5. Od chwili rozpoczęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja mo że żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego toż samość , jeżeli jego toż samość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

7. odbiór kart do głosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

§ 25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak "X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na So łtysa, na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak "X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilo ści nie 

większej ni ż  statutowy sk ład Rady Soleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

g łosowania. Przewodniczący  w obecności komisji otwiera urnę  wyborczą, po czym komisja 

liczy znajdujące się  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

g łosów. 

4. Po zakoóczeniu glosowania Komisja Skrutacyj 

w So łectwie. 

na ustala i og łasza wyniki glosowania 
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4 26. Za niewa żne uważa się  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na Sołtysa umieszczono znak "X" przy wi ęcej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono całą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ś lona w statucie 

solectwa lub nie umieszczono znaku "X" przy ż adnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratk ą  nie wplywają  na ważność  głosu. 

§ 27. Karta do g łosowania jest niewa żna : 

1) je ż eli brak na niej piecz ęci Gminy Blaty Bór 

2) je żeli karta jest przerwana na dwie lub wi ę cej części. 

§ 28. 1. W przypadku zg łoszenia w wyborach So łtysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

się  na kartach do glosowania, na któ rych przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  si ę  kratki 

ozna czone s łowami „TAK' i „NIE". 

2. Glosowanie odbywa się  poprzez postawienie znaku „X" w kratce oznaczonej s łowem 

„TAK" lub s łowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje sig za wybranego na So łtysa jeś li liczba g łosów „TAK" przewy ższa liczbę  

głosów„NIE”. 

4. W przypadku nie dokonania wy 

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybory w innym terminie. 

4 29.1. Komisja Skrutacyjna sporz ądza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ł : 

1) liczb ę  osób uprawnionych do glosowania, 

2) liczb ę  wyborców, którym wydano karty do głosowania, 

3) nazwiska i imiona zg łoszonych kandydatów, 

4) liczb ę  wydanych ka rt  do glosowania, 

5) liczb ę  oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczb ę  gip sów wa ż nych, 

b) liczb ę  Biosów niewa ż nych, 

6) liczbę  wa żnych g łosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na So łtysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ę cia i zako ńczenia glosowania, 

boru so łtysa w trybie okre ślonym w ust.3 przeprowadza si ę  
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3. Protokó ł  podpisują  wszystkie osoby wchodz ące w skład Komisji Skrutacyjnej 

I przewodnicz ący zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protoko łu Komisja Skrutacyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protoko łu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ś ci 

w sposób zwyczajowo przyj ęty na terenie So łectwa. 

§ 30. 1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyska ł  najwi ększ ą  liczb ę  głosów. 

W przypadku równej ilo ści g łosów kandydatów, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  g łosów. 

2. Cz łonkami Rady Soleckiej zostają  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ę kszą  liczbę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilo ść  g łosów, a ich wejście do 

Rady Soleckiej przewyższa łoby jej statutowy sk ład, Przewodnicz ący Zebrania zarządza 

ponowne wybory ,  na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

§ 31.1. Wyga śnię cie mandatu So łtysa i członków Rady Soleckiej następuje na skutek: 

1) zrzeczenia się  mandatu, 

2) śmierci, 

3) pozbawienia praw publi cz nych p rawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwo łania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe łniające na okres do up ływu kadencji z zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory uzupe ł niaj ące odbywaj ą  si ę  wedlug zasad okre ślonych w §19-27. 

4. W przypadku wyga ś nięcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory  uzupe łniające 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady Soleckiej zmniejszy łby si ę  poni żej 50 % stanu osobowego. 

§ 32. 1. Odwołanie Sołtysa i cz łonka Rady Soleckiej przed up ływem kadencji przeprowadza 

si ę  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwolanie So łtysa I członka Rady Soleckiej następuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ń ców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów, 

3. Przewodnicz ą cy Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Białego Boru ma prawo zawiesi ć  

Sołtysa w czynnościach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomi ć  Radę  Miejską  na najbliż szej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru So łtysa, Przewodnicz ący Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe łnienia 

jego funkcji w po rozumieniu z Radą  Solecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w§ 30. 
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6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ń ców So łtysa, w ci ągu trzech miesi ęcy od dnia 

odwo łania lub rezygnacji Sołtysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wystą pił  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmian ę  terytorialn ą  solectwa j przytączenie do innego). 

Rozdziel B. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 33. 1. Organy Solectwa mog ą  zarządza ć  i korzysta ł  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zostać  im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do użytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy so łectwa maj ą  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwykłego zarz ądu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwykłego zarządu osob ą  dokonuj ącą  tych 

czynności b ędzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje 5oltys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej I rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczanym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

§ 34. 1. So łe ctwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo — rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada si ę  ze środków bud żetowych gminy i dochodów 

w łasnych so łectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z So łtysem, a przeg łosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z Soltysem mo że dokonać  w ciągu roku zmian w przyj ętym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne so łectwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, 

wpływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa żenia )np. sto ły, krzes ła itp.) oraz 

wpływy z innych imprez dochodowych, na które wstę p  jest biletowany. 

3. Środki pochodz ące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód bud żetu gminy, 

o wysokość  których będ ą  zwiększane ś rodki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwiększenie nastę powa ć  b ędzie, uchwałą  Rady Miejskiej, w miarę  potrzeb 

i moż liwoś ci organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsługę  ksi ęgową  solectwa prowadzi Urząd Miejski. 
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5. So łectwo gospodaruj ąc ś rodkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przys ługującymi mu środkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwacj ę  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ńców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczy ł  do 10% kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łectwo muszą  być  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe muszą  zawierać  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane środki pieni ęż ne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi być  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA  I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

5 35. 1. Nadzór nad dzia łalności ą  solectwa sprawuje Rada Miejska za pomocą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzialal no ś ci, ocenę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kon trol ę  dzia łalno ści So łtysa sprawuje na bie żąco Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

¢ 36.1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wi ążąco Rada 

Miejska. 
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Załącznik Nr 13 do Ochwaty Nr XIXll44/2016 

Rady Miejskiej w Białym Borae 

z dnia 10 października 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA SĘPOLNO MALE 

Rozdziel 1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

§ 1.1. Mieszka ń cy  so łectwa stanowi ą  wspólnotę  samorządową . 

2. W sk ład so łectwa S ępolno Male wchodzi miejscowość  Sępolno Male. 

§ 2.1. So łectwo Sępolno Male, zwane dalej Sołectwem, jest jednostk ą  pomocniczą , której 

mieszka ń cy  wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorz ądową  Gminy 

Bia ły B6r. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ńców oraz wspieranie 

organów Gnilny Blaty B6r w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorz ądowa so łectwa dziab na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególności: 

-  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym 

niniejszego Statutu. 

Rozdziel 2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA ŁANIA 

§ 3.1. Organami so łectwa s ą : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) So łtysi Rada Solecka, 

2. Zebranie Wiejskie może powo ływać  także inne stale lub doraź ne komisje so łectwa, 

okreś laj ąc ich sk ład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów Solectwa trwa 41ata licz ąc od dnia wyboru. 

4. Po uplywie kadencji organy So łectwa dzia łają  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 

§ 4. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalność  Sołtysa. 
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5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego So łectwa nale ży w szczególno ści: 

1) kszta łtowanie zasad wspó łżycia spo łecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotn ej. kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania określone w 4 5 są  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorządowej, 

3) wspó ł uczestnictwo w organizowaniu I przeprowadzaniu przez Rad ę  Miejską  

konsultacji spo łecznych projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ńców Solectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ń ców So łectwa, 

5) współpraca z Radnymi z terenu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla So łtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

§ Z. li chwa%i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bialego Boru. 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzięć  wspólnota samorz ądowa solectwa mo że 

nawiązywa ć  współpracę  ze wspólnotami samorządowymi s ąsiednich so łectw. Moż e zawierać  

porozumienia okre ś laj ące zakres i sposób wykonania wspólnych zada ń . 

Rozdzia ł  3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

§ 9.W celu rozwijania aktywno ści spo łecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

stalej łączności między so łectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bialego Boru, mieszka ńcy 

sołe ctwa wybieraj ą  ze swego grona So łtysa i Radę  Solecką . 

4 10. Do obowi ązków So łtysa należy w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedzeń  Rady Soleckiej, 

3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 
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4) wplywanle na wykorzystanie aktywno ści mieszka ńców słu żącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w Sołe ctwie, 

5) reprezentowanie mieszka ńców So łectwa wobec Rady Miejskiej I Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwo ływanych przez Burmistrza eialego Bom, 

7) pe ł nienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

§ 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Soltys trwale wspóldziala z Rada Soleck ą . Rada 

Sołecka sk łada się  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowi ązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalności So łtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  się  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje i przedk łada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ęd ą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzialu 

mieszka ń ców w rozwiązywaniu problemów solectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) wspó łdzia ła z w łaściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich Sołtys sk łada Informację  o dzia łalności Rady Soleckiej. 

7. Stanowisko Rady Soteckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdziel 4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAL 

§ 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ń cy  solectwa, 

posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

§ 13. Zebranie Wiejskie zwo łuje Soltys: 

1) z wlasnej inicjatywy, 
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2) na żą danie co najmniej 20% mieszka ńców uprawnianych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

4 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się  w miarę  Istniej ących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porządek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publi cznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ń ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Białego Boru winno odbyć  si ę  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy, 

15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ńcy so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys l przewodniczy jego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom cz łonek Rady So łeckiej. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ą cych kompetencje Sołtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

4 17. 1. uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  wię kszością  g łosów, tzn, liczba 

głosów 

"Za" musi być  większa ni ż  liczba głosów "przeciw", g łosów wstrzymuj ących nie uwzgl ę dnia 

si ę . 

2. Glosowania odbywaj ą  si ę  w sposób jawn 

sposobie glosowania. 

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę , gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po uptywie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

y, chyba że Zebranie Wiejskie zde cyduje o innym 

Id. AB99aP3 p-M1Fag-0CSEA498 FCD9E5tl34n7A.Podpianny 	 Strona  



3. W przypadku zwalania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło prawid łowo zwołane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) ] mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw do 100 

mieszka ńców; 

b) 11 mieszka ńców uprawnionych do g łosowania, w przypadku So łectw powyżej 100 

mieszka ńców; 

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma byt dokonany wybór Soltysa i cz łonków Rady 

soleckiej zwo ł uje Przewodnicz ący  Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu 

Przewodniczący Rady Miejskiej okre śla miejsce, godzin ę  i dzie ń  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwalanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru Soltysa i Rady So łeckiej podaje się  do wiadomości mieszka ńców so łectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ę ty. 

§ 20. 1. Kandydat na soltysa i cz łonka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ł  na terenie 

so łectwa. 

2. Dla dokonania ważnego wyboru So łtysa i Rady Soleckiej. na  Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecnośł  co najmniej 20% stałych mieszka ńców so łectwa, uprawnionych do glosowania. 

3.0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ń ców 	sołectwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybo ry 	So łtysa 

i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

upływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczbę  sta łych mieszka ńców so łectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

okreś la Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

S. Uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecności. 

6. Nie mają  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca łkowicie lub cz ęściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orze cz eniem sądu. 

T. Wybory Soltysa I Rady Soleckiej odbywaj ą  się  w glosowaniu tajnym. 
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B. Zasada tajno ści glosowania będzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, osłoniętego od pozostalej cz ęści lokalu wyborczego. 

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spoś ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie mo że był  

osoba kandydująca na Soltysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyjęcie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporz ądzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) og łoszenie wyników wyborów, 

6) sporz ądzenie protokołu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przep rowadzonego 

glosowania. 

§ 22. 1. Wybory odbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpoś rednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejno ści należy przeprowadzi ł  wybór Soltysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybo ry  cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża si ę  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ę ksz ą  liczb ę  etosów 

wa żnych. 

23. 1. So łtys i członkowie Rady Soleckiej mogą  być  przez zebranie wiejskie odwalani przed 

uplywem kadencji, jeżeli nie wykonuj ą  swoich obowi ązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ścili si ę  czynu dyskwalifikuj ą cego ich w opinii ś rodowiska. 

2. Odwo łanie może nastą pi ć  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do g łosowania. 

3. Odwo łanie mo że nastą pi ć  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ńców so łectwa, zwykłą  wi ę kszością  głosów. 

4. Odwo łanie So łtysa i cz łonków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w g łosowaniu tajnym. 

5. Wybory  dla uzupe łnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu ca łej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez So łtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

W przypadku, gdy Soltys nie mo że czasowo pelnił  swoich obowi ą zków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Bom. 
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7. So łtys zobowiązany jest zwołać  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ślonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 

20. 1. Glosowanie na Soltysa i cz łonków Rady Soleckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do glosowania. Karty do glosowania opatruje si ę  piecz ę cią  Gminy 

Blaty Bór. Ka rty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w 4 21, z 

zachowaniem nast ępujących zasad: 

1) w nagłówku karty wskazuje si ę , jakiego glosowania karta dotyczy,z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejności liczb ę  

porządkową  oraz kratk ę  przeznaczon ą  na oddanie silosu. 

Wybory prowadzi Przewodnicz ący Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy potrzebna do 

głosowania Ilość  kart znajduje sig w lokalu wyborczym. 

3. Wybory sołtysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na Soltysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

5. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  członków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja może żąda ł  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego toż samo ść, jeż eli jego toż samość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

7. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak "X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na Soltysa, na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak "X" 

w kratce, Po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilo ści nie 

większej ni ż  statutowy sk ład Rady So łeckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

glosowania. Przewodniczący w obecno ści komisji otwiera urnę  wyborcz ą , po czym komisja 

liczy znajduj ące si ę  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

głosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w So łectwie. 
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§ 26. Za niewa żne uważa SIĘ  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na So łtysa umieszczono znak "X" przy więcej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono ca łą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na czlonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

wi ększej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ślona w statucie 

sołectwa lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratką  nie wp ływaj; na ważność  głosu. 

§ 27. Karta do glosowania jest niewa ż na : 

1) jeżeli brak na niej piecz ęci Gminy Biały Bór 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ęcej części. 

§ 28.1. W przypadku zg łoszenia w wyborach So łtysa jednego kandydata, gtosowanie odbywa 

si ę  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone słowami „TAK"i„NIE". 

2. Głosowanie odbywa się  poprzez postawienie znaku „X" w kratce oznaczonej słowem 

„TAK” lub s łowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na So łtysa je śli liczba g łosów „TAK" przewy ższa liczbę  

g łosów „NIE" 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w trybie okre ś lonym w ust,3 przeprowadza si ę  

ponowne wybo ry  na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybo ry  w innym terminie. 

§ 29.1. Komisja Skruta cyjna sporządza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ć : 

1) liczb ę  osób uprawnionych do glosowania, 

2) liczb ę  wyborców, którym wydano kar ty  do glosowania, 

3) nazwiska i imiona zg łoszonych kandydatów, 

4) liczb ę  wydanych kart do glosowania, 

5) liczb ę  oddanych g łosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczbę  głosów ważnych, 

b) liczbę  g łosów niewa ż nych, 

6) li czb ę  waż nych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na Soltysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ęcia i zako ń czenia g łosowania, 
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§ 30. 1. Wybranym na So łtysa zostaje kandydat, który uzyska ł  najwi ększą  liczb ę  głosów. 

W przypadku równej Ilo ści g łosów kandydatów, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

2. Cz łonkami Rady Soleckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ę kszą  liczb ę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilość  g łosów, a ich wejście do 

Rady Soleckiej przewyższa łoby jej statutowy sk ład, Przewodniczący  Zebrania zarz ądza 

ponowne wybory, na tym  samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  Ilość  g łosów. 

§ 31. 1. Wyga śnięcie mandatu So łtysa l glonków Rady Soleckiej nast ępuje na skutek: 

1) zrzeczenia się  mandatu, 

2) ś mierci, 

3) pozbawienia praw publicznych p rawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwołania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe łniaj ące na okres do up ływu kadencji a zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory uzupe łniające odbywają  się  według zasad okre ś lonych w 519-27. 

4. W przypadku wyga śni ęcia mandatu cz łonka Rady So łeckiej wybory uzupe łniaj ą ce 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady Soleckiej zmniejszy łby si ę  poni żej 50 %stanu osobowego. 

§ 32. 1. Odwalanie So łtysa i członka Rady Soleckiej przed up ływem kadencji przeprowadza 

si ę  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania. 

2. Odwo łanie Soltysa i cz łonka Rady Soleckiej nast ępuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ń ców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. P rz ewodnicz ący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ł  

Soltysa w czynnościach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomi ć  Radę  Miejską  na najbliższej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru So łtysa, Przewodniczący  Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe ł nienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona. 

3. Protokó ł  podpisują  wszystkie osoby wchodz ące w skład Komisji Skrutacyjnej 

i przewodniczą cy zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protokołu Komisja Skruta cyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protoko łu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ści 

w sposób zwyczajowo prz yj ęty na terenie So łe ctwa. 
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5. P rz epis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w 430. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ń ców So łtysa, w ciągu trzech miesi ęcy  od dnia 

odwolania lub rezygnacji So łtysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wystą pi ć  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmianę  terytorialn ą  sołe ctwa ( przy łączenie do innego). 

Rozdzial 6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 33. 1. Organy So łectwa mogą  zarządza ć  i korzystać  z mienia komunalnego polożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ć  Im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy so łectwa mają  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwykłego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwykłego zarządu osobą  dokonuj ą cą  tych 

czynności będzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje So łtys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

§ 34. 1. Sołectwo prowadzi gosp odarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo — rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada si ę  ze ś rodków bud żetowych gminy i dochodów 

w łasnych so łe ctwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z So łtysem, a przeg łosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z So łtysem może dokona ł  w ci ągu roku zmian w przyj ętym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne so łe ctwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, 

wpływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa ż enia Inp. sto ły, krzes ła itp.) oraz 

wpływy z Innych imprez dochodowych, na które wst ęp jest biletowany. 

3. ś rodki pochodz ące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód bud żetu gminy, 

o wysoko ść  których b ęd ą  zwi ększane środki finansowe solectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską. Zwiększenie nast ępowa ć  będzie, uchwalą  Rady Miejskiej, w miar ę  potrzeb 

i możliwoś ci organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsługę  księgową  solectwa prowadzi Urz ąd Miejski. 
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5. Sołectwo gospodarując środkami finansowymi wydzielanymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przysługuj ącymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

I) utrzymanie i konserwacj ę  przekazanego mienia komunalnego, 

2) Inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczył  do 10% kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łectwo musz ą  być  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  za  zawierać  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane środki pieni ęż ne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi by ł  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

4 35. 1. Nadzór nad dzia łalnością  so łectwa sprawuje Rada Miejska za pomoc ą  Komisji 

Rewizyjnej m in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzia łalności, ocen ę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrol ę  działalności So łtysa sprawuje na bieżąco Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

g 36.1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wi ążąco Rada 

Miejska. 

Przevyod Lcd m Rady 

//.(y Król  
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Załącznik Nr 14 do Uchwa ły Nr XIX/144/2016 

Rady Miej skiej w Białym Borze 

z dnia 10 paćdziemika 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA SĘPOLNO WIELKIE 

Rozdzia ł  1. 

NAZWA I TEREN DZIANNIA 

1.1.Mieszka ń cy sołectwa stanowi ą  wspólnotę  samorządową . 

2. W skład sołectwa S ępolno Wielkie wchodz ą  miejscowości: Cybulin, Sępolno Wielkie, 

Wodnik. 

§ 2.1. So łectwo Sępolno Wielkie zwane dalej So łectwem, jest jednostką  pomocniczą, której 

mieszka ńcy wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorządową  Gminy 

Bia ły Bór. 

2. Zadaniem So łectwa Jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ń ców oraz wspieranie organów 

Gminy Bia ły Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorz ądowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ś ci: 

- ustawy z dnia 8 ma rca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

-niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAIANIA 

§ 3. 1. Organami so łectwa są : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) Soltys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powoływa ć  także inne stale lub dora źne komisje solectwa, 

określaj ąc ich skład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licząc od dnia wybor u,  

4. Po up ływie kadencji organy So łectwa dzia łają  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 
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g 4.1. Zebranie Wiejskie Jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalno ść  Soltysa. 

9 5. Do zadań  Zebrania Wiejskiego Solectwa nale ży w szczególno ści: 

1) kszta łtowanie zasad wspól życia spo łecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 

sportu I wypoczynku oraz innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funk cj onalności miejsca 

zamieszkania. 

4 6. Zadania okre ś lone w ę  5 są  realizowane poprzez. 

1) podejmowanie uchwal w sprawach so łectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żą cych do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) wspó ł uczestnictwo w organizowaniu l przeprowadzaniu p 

społecznych projektów uchwa ł  Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu 

dla mieszka ń ców So łectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ń ców Sołectwa, 

5) wspó łpraca z Radnymi z terenu So łe ctwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących Sołe ctwa, 

6) ustalanie zada ń  dla Sołtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

§ 7. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

4 8. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzi ęć  wspólnota samorz ądowa so łectwa mo ż e 

nawi ązywać  wspó łpracę  ze wspólnotami samorz ądowymi sąsiednich so łectw. Mo że zawiera ć  

porozumienia okre ślaj ące zakres i sposób wykonania wsp 

RozdzIal 3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

5 9. W celu rozwijania aktywno ś ci społecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączności między so łectwem, a Radą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

so łectwa wybierają  ze swego grona So łtysa i Rad ę  Solecką . 

g 10. Do obowi ązków So łtysa nale ży w szczególno ś ci: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedze ń  Rady Sołeckiej, 

rzez Rad ę  Miejską  konsultacji 

ólnych zada ń . 
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3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 

4) wp ływanie na wykorzystanie aktywno ści mieszka ńców s łużącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ń ców So łe ctwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwo ływanych przez Burmistrza Bia łego Boru, 

7) pe łnienie roll męża zaufania w miejscowym ś rodowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sp 

§ 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  So łtys trwale wspóldziala z Rad ą  Solecka. Rada 

Solecka sk łada się  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowi ą zków Rady So łeckiej nale ży wspomaganie dzia łalno ści So łtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy So łtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje i przedk łada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwa ł, które b ę dą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udzia łu 

mieszka ńców w rozwi ązywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) wspóldziala z w ła ściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich So łtys sk łada informację  o dzia łalności Rady Soleckiej. 

7. Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WA ŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

§ 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ń cy  sołectwa, posiadaj ący 

czynne prawo wybo rcze do Rady Miejskiej. 

rawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 
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§ 13. Zebranie Wiejskie maluje So łtys: 

1) z w łasnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ń ców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się  w miarę  istn iej ących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porz ądek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ńców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Bia łego Boru winno odbył  si ę  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

późniejszy, 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy sotectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera So łtys i przewodniczy jego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom członek Rady Soleckiej. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed ło żonego przez 

Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podj ętymi w jego toku podpisuje Sołtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub p 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomo cy  w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

17.1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  wi ększości ą  g łosów, tzn. liczba g łosów 

za musi był  większa ni ż  liczba g łosów "przeciw", g łosów wstrzymujących nie uwzględnia się . 

2. Glosowania odbywają  się  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 

sposobie glosowania. 

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę, gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po up ływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

rzekraczaj ą cych kompetencje So łtysa, Burmistrz Bia łego 
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3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło prawidlowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w Przypadku Sołectw do 100 

mieszka ńców; 

W 11 mieszka ńców uprawnionych do głosowania, w przypadku So łectw powyżej 100 

mieszka ń ców; 

RozdzIal 5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOLECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma byt dokonany wybór So łtysa i członków Rady 

soleckiej zwo łuje Przewodnicz ą cy Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu Przewodnicz ący 

 Rady Miejskiej okreś la miejsce, godzin ę  i dzień  zebrania wiejskiego oraz wyznacza 

Przewodniczącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie P rzewodniczącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej podaje się  do wiadomo ści mieszka ńców so łectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą 

 

czon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ę ty, 

§ 20, 1. Kandydat na so łtysa i 	Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

sołectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru So łtysa i Rady Soleckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność  co najmniej 20% sta łych mieszka ńców so łectwa, uprawnionych do glosowania. 

3. 0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczyni nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ńców 	so łectwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	Sołtysa 

i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

uplywie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczb ę  sta łych mieszka ńców sołe ctwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

okreś la Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. Uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecności. 

6. Nie maj ą  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca łkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

7. Wybory  So łtysa i Rady Soleckiej odbywają  się  w glosowaniu tajnym. 
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8. Zasada tajno ści głosowania b ędzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoniętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spo śród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie moż e był  

osoba kandydująca na So łtysa lub członka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyjęcie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie g łosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporz ądzenie protoko łu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

glosowania. 

§ 22. 1. Wybory odbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpoś rednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejno ści nale ży przeprowadzi ć  wybór So łtysa. W drugiej kolejno ś ci 

przeprowadza si ę  wybory  cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża się  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ę kszą  liczbę  głosów 

ważnych. 

§ 23. 1. Soltys i cz łonkowie Rady Soleckiej mog ą  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

up ływem kadencji, je ż eli nie wykonuj ą  swoich obowi ązków, naruszaj ą  postanowienia statutu 

i uchwal zebrania lub dopu ścili si ę  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii środowiska. 

2. Odwo łanie może nast ą pić  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% uprawnionych 

do głosowania. 

3. Odwo łanie może nastąpił  w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ńców so łe ctwa, zwykłą  wię kszością  głosów. 

4. Odwo łanie Sołtysa i członków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w g łosowaniu tajnym. 

5. Wybory dla uzupe łnienia składu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu ca łej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwalane przez So łtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

W przypadku, gdy So łtys nie może czasowo pe łni ł  swoich obowiązków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bialego Boru. 
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j ąCyoh zasad: 

1) w nag łówku karty wskazuje się, jakiego glosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejności liczbę  

porządkową  oraz kratkę  przeznaczon ą  na oddanie g łosu. 

2. Wybory  prowadzi Przewodnicz ący Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdza, czy urna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania ilość  kart znajduje się  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory sołtysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na Sołtysa lub członka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgod ę  na kandydowanie ustnie 

do protoko ł u. 

5. Od chwili rozpocz ęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skruta cyjnej. 

6. Komisja może żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzaj ą cego toż samość , jeżeli jego tożsamość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

1. Odbiór kart do g łosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

4 25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak "X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na Sołtysa, na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej wyborca stawia znak"k' 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w Ilości nie 

wi ększej ni ż  statutowy sk ład Rady Soleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano ka rty do 

glosowania. Przewodnicz ący w obecności komisji otwiera urn ę  wyborczą ,  po czym komisja 

liczy znajdujące się  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych g łosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w So łectwie .  

Sołtys zobowi ązany jest zwo łał  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ś lonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku. 

4 20. 1. Głosowanie na Sołtysa i cz łonków Rady Soleckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na ka rtach do głosowania. Ka rty do glosowania opatruje się  pieczę cią  Gminy Blaty 

B6r. Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w 4 21, z 

zachowaniem nast ępu 
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§ 26. Za niewa żne uważa się  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na So łtysa umieszczono znak "X" przy wi ęcej niż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku 'R" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono całą  kartę , 

2) je żeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ślona w statucie sołectwa 

lub nie umieszczono znaku "k' przy żadnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratką  nie wp ływaj ą  na wa żność  g łosu, 

§ 27. Karta do głosowania jest nieważna : 

1) jeżeli brak na niej piecz ęci Gminy Biały Bór 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ę cej części. 

§ 28. 1. W przypadku zgłoszenia w wyborach So łtysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

si ę  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone słowami „TAK" i „NIE". 

2. Glosowanie odbywa si ę  poprzez postawienie znaku „X" w kratce oznaczonej s łowem „TAK" 

lub słowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na Sołtysa jeś li liczba głosów„TAK” przewy ższa liczb ę  

głosów „NIE", 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w trybie okre ś lonym w ust.3 przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmis trz wyznacza wybory w innym terminie. 

§ 29.1. Komisja Skrutacyjna sporz ądza w dwóch egzemplarzach p rotokó ł  glosowania. 

2. Protokół  powinien zawiera ć : 

1) liczb ę  osób uprawnionych do glosowania, 

2) liczb ę  wyborców, któ rym wydano karty do glosowania, 

3) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, 

4) liczb ę  wydanych kart do glosowania, 

5) liczb ę  oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczb ę  głosów wa ż nych, 

b) liczb ę  głosów niewa ż nych, 

6) liczb ę  wa ż nych g łosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na So łtysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ęcia i zako ń czenia głosowania, 

3. Protokó ł  podpisuj ą  wszystkie osoby wchodz ące w skład Komisji Skrutacyjnej 

i przewodnicz ący  zebrania. 
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4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protoko ł u Komisja Skruta cyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protokołu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ś ci 

w sposób zwyczajowo przyj ęty na terenie So łectwa. 

4 30. 1. Wybranym na So łtysa zostaje kandydat, który uzyska ł  najwi ększą  liczb ę  g łosów. 

W przypadku równej ilo ś ci g łosów kandydatów, Przewodnicz ący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

2. Cz łonkami Rady Soleckiej zostaj ą  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ę kszą  liczb ę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równą  ilość  głosów, a ich wej ście do 

Rady Soleckiej przewy ższa łoby jej statutowy sk ład, Przewodniczący  Zebrania zarz ądza 

ponowne wybory,  na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udzia ł  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

4 31. 1. Wyga śni ę cie mandatu So łtysa i cz łonków Rady Soleckiej nast ępuje na skutek: 

1) zrzeczenia się  mandatu, 

2) ś mierci, 

3) pozbawienia praw p ubllcznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwo łania, 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarządza wybory uzupe ł niaj ą ce 

na okres do up ływu kadencji z zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory uzupe łniające odbywają  się  wed ług zasad okre ślonych w 4 19-27. 

4. W przypadku wyga ś ni ęcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory uzupelniaj ące 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady Sołeckiej zmniejszy łby się  poni żej 50 %stanu osobowego. 

32.1. Odwo łanie Soltysa i cz łonka Rady Soleckiej przed uplywem kadencji przeprowadza si ę  

na wniosek co naj 

2. Odwołanie Sołtysa i cz łonka Rady Sołeckiej następuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ńców uprawnionych do głosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. Przewodnicz ący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesić  

Sołtysa w czynnościach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomi ć  Rad ę  Miejską  na najbli ż szej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru So łtysa, Przewodnicz ący Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pe łnienia jego 

funkcji w porozumieniu z Radą  Solecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w430. 

mniej 10 % uprawnionych do glosowania. 
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fi. W przypadku nie wybrania przez mieszka ńców Sołtysa, w ci ągu trzech miesi ęcy od dnia 

odwołania lub rezygnacji So łtysa, Burm ist rz  Bia łego Boru może wystąpił  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmianę  terytorialną  sotectwa ( przy łączenie do innego). 

Rozdzia ł  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

g 33. 1. Organy So łectwa mogą  zarządza ć  i korzystać  z mienia komunalnego polo żonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ć  im przekazane przez 

Burmistrza Bialego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy sotectwa maj ą  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwyk łego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynności zwykłego zarządu osobą  dokonującą  tych 

czynno ści będzie Burmistrz Bialego Boru. 

4. Nadzór nad p 

Rady Soleckiej i rozlicza si ę  !powierzonego mienia przed wyznaczonym pracownikiem Urz ę du 

Miejskiego. 

g 34. 1. So łectwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

ro cz nego planu finansowo — rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada się  ze środków bud żetowych gminy i dochodów 

własnych so łectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z So łtysem, a przegłosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z So łtysem moż e dokona ł  w ci ągu roku zmian w przyj ętym podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne so łectwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, wp ływy 

wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa żenia (np. story, krzes ła itp.) oraz wpywy z 

innych imprez dochodowych, na które wst ęp jest biletowany. 

3. środki pochodzące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód bud żetu gminy, 

o wysokość  których b ę d ą  zwi ększane środki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwiększenie następować  będzie, uchwalą  Rady Miejskiej, w miarę  potrzeb 

i moż liwości organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsługę  księgową  sotectwa prowadzi Urz ąd Miejski. 

5. Sołectwo gospodaruj ąc środkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz innymi 

przys ługującymi mu środkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwacj ę  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców so łectwa. 

rzekazanym mieniem sprawuje Soltys, w uzasadnionych przypadkach cz łonek 
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6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczyć  do 10 % kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łectwo muszą  być  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty  finansowe muszą  zawierać  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane ś rodki pieniężne. 

9. Meryto ryczny opis dokumentu musi być  potwierdzony przez So łtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

4 35. 1. Nadzór nad dzia łalnością  so łe ctwa sprawuje Rada Miejska za pomocą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpat rywanie sprawozda ń  z dzia łalnoś ci, ocen ę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrol ę  działalności So łtysa sprawuje na bie żąco Burmist rz  Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

4 36.1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wi ążą co Rada 

Miejska. 

P¢ d 	Rady 

(Iw y  
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Załącznik Nr 15 do Uchwa ły Nr XIX/144/2016 

Rady Miejskiej w Białym Borze 

z dnia Ic października 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA STEPIE Ń  

Rozdzia ł  1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

§ 1.1.Mieszka ń cy sołectwa stanowi ą  wspólnotę  samorządową . 

2. W skład so łectwa Stepie ń  wchodzą  miejscowo ści: Dolgie, Lubiesz, Stepno Steple ń , 

Roslonki, 

§ 2.1. Sołectwo Stepień , zwane dalej So łectwem, jest jednostk ą  pomocnicz ą, której 

mieszka ń cy  wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorz ądową  Gminy Blaty Bór. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ńców oraz wspieranie 

organów Gminy Bia ły Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorz ądowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ś ci: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

niniejszego Statutu. 

Rozdziel 2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA ŁANIA 

§ 3. 1. Organami solectwa s ą : 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) So łtys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powo ływać  także inne stale lub dora źne komisje so łectwa, 

okre ś laj ąc ich sk ład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licz ąc od dnia wyboru. 

4. Po up ływie kadencji organy So łectwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 

§ 4. I. Zebranie wiejskie jest organem uchwa łodawczym w Sołectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalność  Sołtysa. 

Id: A1199ap2P-6Pae4C56949a-FcD92582429A. P odpisany 	 St rona  



§ S. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego So łectwa nale ży w szczególności: 

1) kszta łtowanie zasad wspó łżycia spo łecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz Innych zwi ązanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

4 6. Zadania określone w 4 5 s ą  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach so łectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) wspó ł uczestni ctwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Rad ę  Miejską  

konsultacji spo łecznych projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ńców So łectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, któ rych 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ń ców Sołectwa, 

5) wspó ł praca z Radnymi z terenu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla So łtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

§ 7. Uchwa ły I opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

48. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzięć  wspólnota samor żądowa so łectwa mo że 

nawi ązywa ć  wspó łpracę  ze wspólnotami samorządowymi sąsiednich so łectw. Moż e zawierać  

porozumienia okre ślające zakres I sposób wy 

Rozdziel 3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

4 9. W celu rozwijania aktywno ści spo łecznej i gospodarczej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łączno ści między so łectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

so łectwa wybierają  ze swego grona Soltysa i Rad ę  Solecką . 

§ 10. Do obowiązków So łtysa nale ży w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedze ń  Rady Soleckiej, 

konania wspólnych zada ń . 
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3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Białego Boru, 

4) wp ływanie na wykorzystanie aktywno ści mieszka ń ców s łu żącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ń ców So łectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwo ływanych przez Burmistrza Bia łego Boru, 

7) pe łnienie roll męż a zaufania w miejscowym ś rodowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

g 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  So łtys trwale wspó łdzia ła z Rad ą  Solecką . Rada 

Solecka składa si ę  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Soleckiej należy wspomaganie dzia łalności Sołtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  si ę  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy So łtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ś ci: 

1) opracowuje i przedk łada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ęd ą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ń ców w rozwiązywaniu problemów so łectwa I realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) współdzia ła z w ła ściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiej 

7. Stanowisko Rady So łeckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

skich So łtys składa informację  o dzia łalno ści Rady Soleckiej. 
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Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WA ŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

12. Prawo do udzia ł u w Zebraniu Wiejskim mają  wszyscy mieszka ńcy so łectwa, 

posiadaj ący czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

4 13. Zebranie Wiejskie zwo ł uje Sołtys: 

1) z w łasnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ń ców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

g 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa sig w miar ę  Istniejących potrzeb, j 

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porz ądek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ńców, Rady Miejskiej lub Burmis trza 

Bia łego Boru winno odbył  się  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy. 

g 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. 

W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom członek Rady Soleckiej. 

Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje So łtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

§ 17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  większością  głosów, tzn. liczba 

głosów "za" musi być  wig 

uwzgl ędnia si g . 

ednak nie rzadziej ni ż  

ksza ni ż  li czba g łosów "przeciw", g łosów wstrzymujących nie 
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2. Glosowania odbywaj ą  się  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o Innym 

sposobie glosowania. 

4 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawidlowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 

2. Wa ru nku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę , gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po upływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal,j 

najmniej', 

a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku Solectw do 100 

mieszka ń ców; 

b) 11 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku Sołectw powyżej 100 

mieszka ń ców; 

Rozdzia ł  5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOLECKIEJ 

19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być  dokonany wybór So łtysa i cz łonków Rady 

soleckiej zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu 

Przewodnicz ący Rady Miejskiej okre ś la miejsce, godzin ę  i dzie ń  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru Soltysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomo ści mieszkańców so łectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ę ty. 

20. 1. Kandydat na sołtysa i cz łonka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

so łectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru So łtysa i Rady Soleckie 

jest obecność  co najmniej 20% sta łych mieszka ńców so łectwa, uprawnionych do glosowania. 

eżeli zosta ło prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co 

j, na Zebraniu Wiejskim wymagana 
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3. 0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% starych 

mieszka ńców 	sołe ctwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	So łtysa 

i członków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

upływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczbę  starych mieszka ńców so łectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

określa Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ś ci. 

5. Uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecno ści. 

6. Nie maj ą  prawa wybierania osoby: 

1) ubezwlasnowolnione ca łkowicie lub cz ęś ciowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orze cz eniem sądu. 

7. Wybory So łtysa i Rady Soleckiej odbywaj ą  się  w g łosowaniu tajnym. 

8. Zasada tajno ści glosowania będzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoni ętego od pozosta łej częś ci lokalu wyborczego. 

g 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spoś ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie mo że być  

osoba kandydująca na So łtysa lub cz łonka Rady So łeckiej. 

2. Do zada ń  komisji skruta cyjnej należy: 

1) przyję cie zgłoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie p rotoko ł u o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

glosowania. 

g 22. 1. Wybory odbywają  si ę  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpoś rednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności nale ży przeprowadzi ć  wybór Sołtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory glonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uważa się  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ększą  liczb ę  g łosów 

wa żnych. 
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§ 23. 1. Soltys i cz łonkowie Rady Soleckiej mogą  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

upływem kadencji, jeżeli nie wykonuj ą  swoich obowi ązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ścili się  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii ś rodowiska. 

2. Odwo łanie może nastą pić  na zebraniu wiejskim zwalanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do glosowania. 

Odwalanie może nastą pi ć  w przypadku, gdy w zebraniu u czestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do g łosowania mieszka ńców so łectwa, zwykłą  większością  g łosów, 

Odwo łanie Sołtysa i członków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w glosowaniu tajnym. 

Wybory dla u zu pełnienia składu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu ca łej Rady 

Soleckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwo łane przez Soltysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

6. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pe łnić  swoich obowi ązków, przekazuje je 

jednemu z cz łonków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

7. Sołtys zobowi ązany jest zwo ła ć  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ślonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku. 

§ 24. 1. Glosowanie na So łtysa i czlonków Rady Soleckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do glosowania. Karty do glosowania opatruje si ę  pieczęci ą  Gminy 

Blaty  B6r. Karty do g łosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w § 21, z 

zachowaniem następuj ących zasad: 

1) w nagłówku karty wskazuje si ę , jakiego g łosowania karta daty 
 
	z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejno ści alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejno ści liczbę  

porządkową  oraz kratk ę  przeznaczon ą  na oddanie glonu. 

2. Wybory prowadzi Przewodnicz ący Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem g łosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdzą  czy urna do głosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania Ilość  ka rt  znajduje się  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory so łtysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na So łtysa lub cz łonka Rady So łeckiej musi wyrazi ć  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protoko ł u. 
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jego tożsamość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

7. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

§ 25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak "X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na Sołtysa, na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady So łeckiej wyborca stawia znak "X" 

w kratce, p 

wi ększej ni ż  statutowy skład Rady Soleckiej.  

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

glosowania. Przewodnicz ący w obecno ści komisji otwiera urn ę  wyborczą , po czym komisja 

liczy znajduj ące się  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

głosów. 

9. Po zakończeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i oglasza wyniki glosowania 

w So łectwie. 

§ 26. Za niewa żne uważa si ę  głosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na So łtysa umieszczono znak "X" przy więcej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono całą  kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ślona w statucie 

sołectwa lub nie umieszczono znaku "X" przy ż adnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratk ą  nie wplywaj ą  na wa ż ność  g łosu. 

§ 27. Ka rta do glosowania jest niewa żna :  

1) jeżeli brak na niej piecz ęci Gminy Bia ły B6r 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ęcej części. 

§ 28.1. W przypadku zg łoszenia w wyborach Sołtysa jednego kandydata, głosowanie odbywa 

się  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  si ę  kratki 

oznaczone słowami „TAK" i „NIE". 

o lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilo ści nie 

5. Od chwili rozpoczęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja mo że żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego to żsamość , jeżeli 
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4 31.1. Wyga ś ni ę cie mandatu So łtysa i cz łonków Rady Soleckiej nast ępuje na skutek: 

1) zrzeczenia si ę  mandatu, 

2) śmierci, 

3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym o rzeczeniem sądu powszechnego, 

4) odwołania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe łniaj ą ce na okres do up%wu kadencjiz zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory uzupe łniające odbywają  się  według zasad okre ślonych w g 19-27. 

4. W przypadku wyga ś ni ęcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory uzupe łniaj ące 

przeprowadza s ię , gdy stan Rady So łeckiej zmniejszy ł by się  poniżej 50 % stanu osobowego. 

g 32. 1. odwo łanie So łtysa I cz łonka Rady Soleckiej przed up ływem kadencji przeprowadza 

si ę  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwo łanie So łtysa i cz łonka Rady Soleckiej nast ępuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ńców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. P rzewodni czący  Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ł  

Sołtysa w czynno ściach w przypadku rażą cego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomił  Rad ę  Miejską  na najbliższej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru So łtysa, Przewodniczący Rady Miejskiej wyznacza osob ę  do pełnienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do pozosta łych przypadków wymienionych 

w 30. 

6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ńców So łtysa, w ciągu trzech miesięcy od dnia 

odwołania lub rezygnacji So łtysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wystąpić  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmian ę  terytorialn ą  sołectwa) przy łączenie do innego). 

Rozdzia ł  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

33. 1. Organy So łectwa mogą  zarządzać  i korzystał  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ć  im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do u żytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy so łectwa mają  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwykłego zarządu. 

9498.FCD925824B7A. Podpiany 	 Strom In Id: AB998F2F fi 



3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwykłego zarz ądu osobą  dokonującą  tych 

czynności b ędzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje So łtys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

30. 1. So łectwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo —  rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada się  ze ś rodków bud żetowych gminy i dochodów 

w łasnych so łectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Sołecka wraz z Sokysem, a przegłosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z Sołtysem może dokona ć  w ci ągu roku zmian w przyj ę tym 

Podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Doch ody własne solectwa two rzą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, 

wpływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa żenia (np. sto ły, krzes ła itp.) oraz 

wpływy z innych imprez dochodowych, na które wstęp jest biletowany. 

3. Ś rodki pochodzące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód bud żetu gminy, 

o wysokość  których b ędą  zwiększane ś rodki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwiększenie następował  będzie, uchwalą  Rady Miejskiej, w miar ę  potrzeb 

i moż liwości organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obs ługę  ksi ęgową  sołe ctwa prowadzi Urząd Miejski. 

5. So łectwo gospodaruj ą c ś rodkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przys ługuj ącymi mu środkami finansowymi przeznacza je na: 

1) utrzymanie i konserwację  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców solectwa. 

6. Na wydatki integracyjna-kulturalne mo ż na przeznaczyć  do 10 % kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łe ctwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łectwo musz ą  był  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawiera ć  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane ś rodki pieni ęż ne. 
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9. Meryto ryczny opis dokumentu musi by ł  potwierdzony przez So łtysa i minimum Jednego 

członka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

§ 35. 1. Nadzór nad dzialalno ś cią  sołectwa sprawuje Rada Miejska za pomoc ą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpat rywanie sprawozda ń  z dzia łalności, ocen ę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrol ę  dzia łalności So łtysa sprawuje na bie żąco Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 36. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wi ążąco Rada 

Miejska. 

Przewodnicz. lw Rady 
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Załącznik Nr 16 do Uchwa ły Nr XIX1144/2016 

Rady Miejskiej w Bibym Borze 

z dnia 10 października 2016 r. 

STATUT SOŁECTWA ŚWIERSZCZEWO 

Rozdział  1. 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

1.1 Mieszka ńcy sołectwa stanowi ą  wspólnotę  samorządowa. 

2. W sk ład sofectwa Swierszczewo wchodzi miejscowo ść  Swierszczewo 

2.1. So łectwo Swierszczewo, zwane dalej So łectwem, jest jednostką  pomocniczą , której 

mieszka ńcy wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorządową  Gminy 

Bialy Bór. 

2. Zadaniem So łe ctwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ń ców oraz wspieranie organów 

Gminy Bia ły Bór w realizacji ich zada ń . 

3. Wspólnota samorz ądowa so łectwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ści. 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

- niniejszego Statutu. 

Rozdziel 2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3.1. Organami so łectwa s ą : 

z) Zebranie Wiejskie, 

2) So łtys i Rada So łecka. 

2. Zebranie Wiejskie może powoływać  także inne stale lub dora źne komisje so łectwa, 

okreś laj ąc ich sk ład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licz ąc od dnia wyboru. 

4. Po up ływie kadencji organy So łectwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 

4 4. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Sołecka wspomaga dzia łalność  So łtysa. 
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§ 5.0° zada ń  Zebrania Wiejskiego So łectwa nale ży w szczególno ś ci: 

1) kszta łtowanie zasad wspó łżycia spo łecznego, 

2) udzia ł  w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotne j,  kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

§ 6. Zadania określone w § 5 są  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach so łe ctwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzia łania wspólnoty samorz ądowej, 

3) wspóluczestnictwo w organizowaniu I przeprowadzaniu przez Rad ę  Miejską  

konsultacji społecznych projektów uchwa ł  Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ń ców So łectwa, 

4) wystepowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ńców Solectwa, 

5) współpraca z Radnymi z te re nu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla Sołtysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

§ T. Uchwał  i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Bora 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsi Ęwzięć  wspólnota samorz ądowa so łectwa mo że 

nawi ązywać  współpracą  ze wspólnotami samorz ądowymi s ąsiednich so łectw. Może zawierać  

porozumienia okre ś lające zakres i sposób wykonania wsp 

Rozdzia ł  3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

§ 9. W celu rozwijania ak tywności spo łecznej i gospodar czej w so łectwie oraz zapewnienia 

sta łej łą czności miedzy so łectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

so łe ctwa wybieraj ą  ze swego grona Soltysa i Rad ę  Solecką . 

§ 10. Do obowi ą zków So łtysa nale ży w szczególno ści: 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedze ń  Rady Soleckiej, 

3) dziatanle stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 

(Sinych zada ń . 
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4) wp ływanie na wykorzystanie aktywno ści mieszka ńców s łu żącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ńców So łectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Bia łego 

Boru, 

6) uczes tn iczenie w zebraniach sołtysów zwo ływanych przez Burmistrza Bia łego Boru, 

7) pe łnienie roli m ęża zaufania w miejscowym środowisku, 

8) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  Sołtys trwale wspóldziala z Rad ą  Solecką . Rada 

Sołecka składa si ę  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalności So łtysa. 

3. Rada So łecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaj ą  się  co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 

przewodniczy Soltys. 

S. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwa ł, które b ę dą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ńców w rozwi ązywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) wspó łdzia ła z w ła ściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informację  o dzia łalnoś ci Rady Soleckiej. 

Z. Stanowisko Rady Soleckiej j 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

§ 12. Prawo do udzia łu w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ńcy so łectwa, 

posiadaj ący  czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

§ 13. Zebranie Wiejskie zwo łuje Soltys: 

1) z w łasnej inicjatywy, 

2) na żą danie co najmniej 20% mieszka ń ców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

est wyrażone w formie pisemnej opinii. 
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§ 19. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarę  istniej ą cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porz ądek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ńców, 

Biatego Boru winno odbył  się  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

póź niejszy. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ńcy solectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści Sołtysa Zebranie Wiejskie otwiera I przewodniczy jego 

obradom cztonek Rady Soleckiej. 

Porz ądek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

So łtysa lub członka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwatami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje Sołtys I cz łonkowie Pady So łeckiej. 

§ 16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje So łysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

§ 17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwy 

głosów 

za musi był  większa ni ż  liczba g łosów 'przeciw", g łosów wstrzymuj ących nie uwzględnia 

si ę . 

2. Glosowania odbywaj ą  się  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 

sposobie glosowania. 

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło 

prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co naj 

mieszka ń ców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę, gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po up ływie 15 minut od 

pierwszego terminu Zebrania. 

3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, jeżeli zosta ło prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

Idą  wi ę kszo ści ą  flisów, tzn. liczba 

mniej 10 % uprawnionych do glosowania 

Rady Miejskiej lub Burmistrza 
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a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw do 100 

mieszka ńców; 

b) 11 mieszka ń ców uprawnionych do glosowania, w przypadku Solectw powy żej 100 

mieszka ń ców; 

Rozdzia ł  S. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOLECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma by ć  dokonany wybór So łtysa I cz łonków Rady 

sołeckiej zwo ł uje Przewodnicz ą cy  Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu 

Przewodnicz ą cy Rady Miejskiej określi miejsce, godzin ę  I dzie ń  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwo łanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru So łtysa i Rady Soleckiej podaje się  do wiadomości mieszka ńców sołectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ę ty. 

§ 20. 1. Kandydat na so łtysa i czlonka Rady So łeckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

sołectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru Sobysa i Rady Soleckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecno ść  co najmniej 20% sta łych mieszka ń ców so łectwa, uprawnionych do glosowania. 

3.0 ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie będzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ń ców 	sołe ctwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	So łtysa 

i członków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym  samym dniu po 

uplywie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczb ę  starych mieszka ńców solectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

okreś la Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludności. 

5. Uprawnieni do g łosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecno ści. 

6. Nie mają  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione ca łkowicie lub cz ęś ciowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orze cz eniem sądu. 

7. Wybory So łtysa i Rady Soleckiej odbywaj ą  sig w glosowaniu tajnym. 

8. Zasada tajno ści glosowania b ędzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, os łoni ętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 
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y 21.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spoś ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skrutacyjnej nie może był  

osoba kandyduj ą ca na So łtysa lub glonka Rady Soleckiej. 

2. Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyj ęcie zgłoszenia kandydatów, 

2) sporz ądzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie glosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie protoko łu o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

glosowania. 

g 22. 1. Wybory  odbywają  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzi ć  wybór So łtysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uważa się  tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ększą  liczb ę  g łosów 

waż nych. 

g 23. 1. So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej mogą  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

up ływem kadencji, jeżeli nie wykonuj ą  swoich obowi ązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ścili się  czynu dyskwalifikuj ącego ich w opinii środowiska. 

2. Odwo łanie mo że nastą pił  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do glosowania. 

3. Odwo łanie może nastąpił  w p rzypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do glosowania mieszka ń ców sołectwa, zwyk łą  wi ększości ą  głosów. 

4. Odwołanie So łtysa i członków Rady Soleckiej dokonuje si ę  w glosowaniu tajnym. 

5. Wybory dla uzupe łnienia składu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu całej Rady 

Sołeckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwolane przez So łtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

6. W przypadku, gdy So łtys nie może czasowo pe łni ł  swoich obowi ązków, przekazuje je 

jednemu z członków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

7. Sołtys zobowiązany jest zwo ła ć  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ś lonej w ust 1. 

w terminie 7 dni od zg łoszenia wniosku. 
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§ 24. 1. Glosowanie na Sołtysa i cz łonków Rady Soleckiej odbywa sig w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do glosowania. Ka rty do glosowania opatruje si ę  pieczę cią  Gminy 

Bia ły Bór. Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna o której mowa w g 21, z 

zachowaniem nast ępuj ących zasad: 

1) w nag łówku karty wskazuje si ę, jakiego gtosowania karta do tyczy, z podaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejności alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejno ści liczb ę  

porządkową  oraz kratk ę  przeznaczon ą  na oddanie głosu. 

2. Wybory prowadzi Przewodnicz ący  Zebrania wyborczego. Przed rozpocz ęciem glosowania 

wybrana Komisja Skruta cyjna sprawdza, czy urna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania ilość  kart znajduje się  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory sołtysa i cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  odrębnie. 

4. Kandydat na Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgodę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

5. Od chwili rozpoczęcia glosowania do chwili jego zako ńczenia w lokalu wyborczyni 

wymagana jest obecno ść  cz łonków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja mo że żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość , jeżeli jego tożsamość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

7. Odbiór kart do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

g 25. 1. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak "X" w kratce, po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na So łtysa, na którego oddaje głos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady soleckiej wyborca stawia znak 'X" 

w kratce, po lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilo ści nie 

większej ni ż  statutowy skład Rady Soleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, któ rym wydano karty do 

glosowania. Przewodnicz ący w obecno ści komisji otwiera urnę  wyborczą , po czym komisja 

liczy znajduj ące sig w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

glosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki glosowania 

w So łectwie. 
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4 26. Za niewa żne uwa ża si ę  glosy: 

1) jeżeli na karcie do glosowania na So łtysa umieszczono znak "X" przy wi ęcej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku 'R" przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono cala kartę , 

2) jeżeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Sołeckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba członków Rady Soleckiej okre ś lona w statucie 

sołe ctwa lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratk ą  nie wp ływaj ą  na ważność  plosu. 

§ 27. Ka rta do g łosowania jest niewa ż na : 

1) jeżeli brak na niej piecz ęci Gminy Bia ły Bor 

2) jeżeli karta jest przerwana na dwie lub wi ę cej części. 

4 28.1. W przypadku zg łoszenia w wyborach Soltysa jednego kandydata, glosowanie odbywa 

si ę  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone słowami „TAK"i„NIE”. 

2. Glosowanie odbywa si ę  poprzez postawienie znaku „K" w kratce oznaczonej słowem 

„TAK" lub s łowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na Soltysa je ś li liczba głosów „TAK" przewyż sza liczbę  

głosów „NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru so łtysa w trybie okre ś lonym w ust.3 przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacie wybory w innym terminie, 

4 29.1. Komisja Skrutacyjna sporz ądza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ć : 

1) liczbę  osób uprawnionych do glosowania, 

2) liczbę  wyborców, którym wydano kar ty  do glosowania, 

3) nazwiska I imiona zg łoszonych kandydatów, 

4) liczbę  wydanych kart do glosowania, 

5) liczbę  oddanych g łosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczbę  głosów ważnych, 

b) liczbę  g łosów niewa ż nych, 

fi) liczbę  wa ż nych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na So łtysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ęcia i zako ńczenia glosowania, 
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6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ńców So łtysa, w ciągu trzech miesi ę cy od dnia 

odwołania lub rezygnacji So łtysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wystąpić  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmian ę  terytorialn ą  sołectwa (  przyłączenie do innego). 

Rozdzia ł  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

33. 1. Organy Sołectwa mogą  zarządza ł  i korzysta ł  z mienia komunalnego po łożonego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że został  im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do użytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy so łectwa maj ą  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynności zwykłego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ą cych czynno ści zwyk łego zarządu osob ą  dokonującą  tych 

czynności będzie Burmistrz Wa łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje so łtys w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

34. 1. So łectwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo — rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada się  ze ś rodków bud żetowych gminy i dochodów 

własnych so łe ctwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z Sołtysem, a przeg łosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z Soltysem mo że dokonać  w ci ągu roku zmian w przyj ę tym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne so łectwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, 

wpływy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposaż enia (np. sto ły, krzes ła itp.) oraz 

wpływy z innych imprez dochodowych, na które wstęp jest biletowany. 

3. Środki pochodz ące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód bud żetu gminy, 

o wysokość  których b ę dą  zwiększane ś rodki finansowe so łectwa przyznane przez Rad ę  

Miejską . Zwi ększenie następować  będzie, uchwalą  Rady Miejskie 

i moż liwo ści organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

4. Obsług ę  księgową  sołectwa prowadzi Urz ąd Miejski. 

S. So łectwo gospodaruj ąc środkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przys ługuj ącymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

jr w miarę  Potrzeb 
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1) utrzymanie i konserwację  przekazanego mienia komunalnego, 

2) inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ńców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczyć  do 10 % kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łectwa. 

2. Wydatki poniesione przez solectwo musz ą  był  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zwiera ć  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane środki pieniężne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi być  potwierdzony przez Sołtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

§ 35. 1. Nadzór nad dzia łalności ą  sołectwa sprawuje Rada Miejska za pomoc ą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzia łalności, ocen ę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrolę  dzia łalności Soltysa sprawuje na bie żą co Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 36. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wi ążąca Rada 

Miejska ,  

Przowpro
pp 
 Icz ca Rady 

IWa 	ót 
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Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr X1X/14412016 

Rady Miejskiej w Białym Borze 

z dnia 10 października 2016r. 

STATUT SOŁECTWA TRZEBIELE 

Rozdzia ł  1. 

NAZWA 1 TEREN DZIAtANlA 

§ 1.1 Mieszka ń cy so łectwa stanowi ą  wspólnotą  samorz ądową . 

2. W skład so łectwa Trzebiele wchodz ą  miejscowości: Dalkowo Trzebiele. 

2.1. So łectwo Trzeblele zwane dalej So łectwem, jest jednostk ą  pomocnicz ą, której 

mieszka ńcy wspólnie z innymi so łectwami tworz ą  wspólnotę  samorządową  Gminy 

Bia ły Bór. 

2. Zadaniem So łectwa jest zaspokajanie potrzeb jego mieszka ńców oraz wspieranie 

organów Gminy Bia ły Bór w realizacji Ich zada ń . 

3. Wspólnota samorządowa so łe ctwa dzia ła na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególno ści: 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym, 

-niniejszego Statutu. 

Rozdzia ł  2. 

ORGANIZACJA I ZAKRES OZIAtANIA 

3. 1. Organami so łe ctwa s ą ; 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) So łtys i Rada Solecka. 

2. Zebranie Wiejskie mo że powo ływa ł  tak że inne stale lub dora źne komisje sołectwa, 

okreś lając ich sk ład i zakres dzia łania. 

3. Kadencja organów So łectwa trwa 4 lata licz ąc od dnia wyboru. 

4. Po up ływie kadencji organy Sołectwa dzia łaj ą  do dnia wyboru nowych przedstawicieli. 

§ 4.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa łodawczym w So łectwie. 

2. So łtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Solecka wspomaga dzia łalno ść  So łtysa. 
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§ 5. Do zada ń  Zebrania Wiejskiego Solectwa nale ży w szczególno ś ci: 

1) ksztaltowanie zasad wspó łżycia spo łecznego, 

2) udziat w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 

sportu i wypoczynku oraz innych zwi ą zanych z miejscem zamieszkania, 

3) organizowanie ró żnych prac na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalno ści miejsca 

zamieszkania. 

4 6. Zadania określone w § 5 s ą  realizowane poprzez: 

1) podejmowanie uchwal w sprawach solectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw nale żących do zakresu dzialania wspólnoty samorz ądowej, 

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przep 

konsultacji spo łecznych projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawach o 

podstawowym znaczeniu dla mieszka ń ców Sołectwa, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, któ rych 

za łatwienie wykracza poza kompetencje mieszka ńców So łectwa, 

5) wspó łpraca z Radnymi z terenu So łectwa w zakresie organizacji spotka ń  z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz ących So łectwa, 

6) ustalanie zada ń  dla Soltysa do realizacji mi ędzy zebraniami wiejskimi. 

§ T. Uchwa ły i opinie Zebrania Wiejskiego So łtys przekazuje Burmistrzowi Bia łego Boru. 

8. Dla realizacji wspólnych przedsi ęwzięć  wspólnota samorz ądowa sołectwa mo że 

nawi ązywa ł  wspó łpracę  ze wspólnotami samorządowymi s ąsiednich so łectw. Moż e zawiera ć  

porozumienia okre ś la 

Rortli ł a! 3. 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

4 9. W celu rozwijania ak tywności społecznej i gospodarczej w sotectwie oraz zapewnienia 

sta łej łącznoś ci między so łectwem, a Rad ą  Miejską  i Burmistrzem Bia łego Boru, mieszka ń cy 

sołectwa wybieraj ą  ze swego grona So łtysa i Radę  Solecką . 

10. Do obowi ązków So łtysa nale ży w szczególnoś ci; 

1) zwo ływanie zebra ń  wiejskich, 

2) zwo ływanie posiedzeń  Rady So łeckiej, 

3) dzia łanie stosownie do wskaza ń  Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza 

Bia łego Boru, 

rowadzanlu przez Rad ę  Miejską  

j ą ce zakres i sposób wykonania wspólnych zada ń . 
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4) wpływanie na wykorzystanie aktywno ści mieszka ńców służą cej poprawie gospodarki 

warunków tycia w So łectwie, 

5) reprezentowanie mieszka ń ców So łectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Blatego 

Boru, 

6) uczestniczenie w zebraniach so łtysów zwo ływanych przez Burmistrza Bia łego Boru, 

7) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku, 

B) wykonywanie zada ń  z zakresu administracji publicznej w zakresie posiadanych 

kompetencji, 

9) składanie sprawozda ń  ze swojej pracy na zebraniach wiejskich. 

11. 1. Przy wykonywaniu swoich zada ń  So łtys trwale wspó łdzia ła z Radą  Solecką . Rada 

Solecka składa si ę  z 3 do 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Soleckiej nale ży wspomaganie dzia łalności Sołtysa. 

3. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywaj ą  się  co naj 

przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Solecka w szczególno ści: 

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwal, które b ę d ą  

rozpatrywane przez Zebranie, 

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz ącymi udzia łu 

mieszka ń ców w rozwi ązywaniu problemów so łectwa i realizacji zada ń  samorządu, 

3) organizuje wykonanie uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj ę , 

4) współdzia ła z w łaściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zada ń . 

6. Na zebraniach wiejskich So łtys składa Informację  o dzia łalno ści Rady Soleckiej. 

J. Stanowisko Rady Soleckiej jest wyra żone w formie pisemnej opinii. 

Rozdzia ł  4. 

ZASADY I TRYB ZWOLYWANIA ZEBRAŃ  WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

§ 12. Prawo do udzia ł u w Zebraniu Wiejskim maj ą  wszyscy mieszka ńcy so łectwa, 

posiadaj ą cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

§ 13. Zebranie Wiejskie zwo łuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 20% mieszka ń ców uprawnionych do udzia łu w zebraniach, 

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Bia łego Boru. 

mniej dwa razy w roku. Posiedzeniom 
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g 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si ę  w miarę  Istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej ni ż  

dwa razy w roku. 

2. Termin, proponowany porz ądek obrad i miejsce Zebrania Wiejskiego So łtys podaje do 

publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w so łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwo ływane na wniosek mieszka ńców, Rady Miejskiej lub Burmistrza 

Bia łego Boru winno odby ć  si ę  w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

późniejszy. 

15. 1. Zebranie Wiejskie jest wa żne, gdy mieszka ń cy so łectwa zostali o nim prawid łowo 

powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwlera Sołtys i przewodniczy jego obradom. 

3. W przypadku nieobecno ści So łtysa Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom cz łonek Rady Soleckiej. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed łożonego przez 

So łtysa lub cz łonka Rady Soleckiej. 

5. Z Zebrania Wiejskiego sporz ądzany jest protokó ł, który wraz z uchwa łami i opiniami 

podjętymi w jego toku podpisuje Sołtys i cz łonkowie Rady Soleckiej. 

16. W trudnych sprawach lub przekraczaj ących kompetencje So łtysa, Burmistrz Bia łego 

Boru wyznacza pracownika Urz ędu Miejskiego do pomocy w przygotowaniu materia łów 

i organizacji zebra ń . 

4 17. 1. Uchwa ły Zebrania Wiejskiego zapadaj ą  zwykłą  wię kszością  g łosów, tzn. liczba 

głosów "za musi być  większa niż  liczba g łosów "przeciw", g łosów wstrzymujących nie 

uwzgl ędnia się . 

2. Glosowania odbywaj ą  się  w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie zdecyduje o innym 

sposobie glosowania. 

18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal, j 

prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania 

mieszka ń ców. 

2. Warunku wymienionego w ust. 1 nie stosuje si ę , gdy Zebranie Wiejskie odbywa si ę  

w drugim terminie. Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala si ę  po up ływie 15 minut ad 

pierwszego terminu Zebrania. 

3. W przypadku zwo łania Zebrania Wiejskiego w drugim terminie Zebranie jest uprawnione 

do podejmowania uchwal, je żeli zosta ło prawid łowo zwo łane oraz uczestniczy w nim co 

najmniej: 

eżeli zosta ło 
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a) 7 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw do 100 

mieszka ńców; 

b) 11 mieszka ńców uprawnionych do glosowania, w przypadku So łectw powyżej 100 

mieszka ńców; 

Rozdziel 5. 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma by ć  dokonany wybór Sołtysa i cz łonków Rady 

soleckiej zwoluje Przewodnicz ący  Rady Miejskiej w Bia łym Borze. W tym celu 

Przewodnicz ący Rady Miejskiej okreś la miejsce, godzinę  i dzie ń  zebrania wiejskiego oraz 

wyznacza Przewodnicz ącego zebrania wyborczego. 

2. Postanowienie Przewodnicz ącego Rady Miejskiej o zwolanie zebrania wiejskiego dla 

wyboru So łtysa i Rady Soleckiej podaje si ę  do wiadomości mieszka ńców solectwa 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczon ą  datą  zebrania w sposób zwyczajowo przyj ęty.  

§ 20. 1. Kandydat na sołtysa I cz łonka Rady Soleckiej musi stale zamieszkiwa ć  na terenie 

sołectwa. 

2. Dla dokonania wa żnego wyboru Sołtysa i Rady Soleckie 
 
 na Zebraniu Wiejskim wymagana 

jest obecność  co najmniej 20% sta łych mieszka ń ców solectwa, uprawnionych do glosowania. 

3.O ile, w wyznaczonym terminie, na zebraniu wyborczym nie b ędzie obecnych 20% sta łych 

mieszka ń ców 	sołectwa 	uprawnionych 	do 	glosowania, 	wybory 	So łtysa 

cz łonków Rady Soleckiej przeprowadza si ę  na następnym zebraniu w tym samym dniu po 

up ływie 15 min. od pierwszego terminu zebrania przy obecno ści przynajmniej 10% osób 

uprawnionych do glosowania. 

4. Liczb ę  sta łych mieszka ńców so łectwa uprawnionych do glosowania na dzie ń  wyborów 

określa Burmistrz Bia łego Boru na podstawie ewidencji ludno ści. 

5. Uprawnieni do glosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisuj ą  listę  obecności. 

6. Nie mają  prawa wybierania osoby: 

1) ubezw łasnowolnione calkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem s ądu, 

2) pozbawione praw publi cz ny ch prawomocnym orze czeniem sądu. 

7. Wybory So łtysa I Rady Soleckiej odbywaj ą  się  w glosowaniu tajnym. 

B. Zasada tajno ści glosowania będzie zapewniona poprzez wydzielenie miejsca do dokonania 

wyborów, osłoniętego od pozosta łej części lokalu wyborczego. 

id: Aa99aF2F-6FbX 4(5E-9498 FCW25tl2J łfA.POtlF iseny 	 Strona  



3 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk ładzie co najmniej 3 osób, wybrana 

spo ś ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz łonkiem komisji skruta cyjnej nie może byt 

osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Soleckiej. 

Do zada ń  komisji skrutacyjnej nale ży: 

1) przyjęcie zg łoszenia kandydatów, 

2) sporządzenie kart do glosowania, 

3) przeprowadzenie głosowania, 

4) ustalenie wyników wyborów, 

5) og łoszenie wyników wyborów, 

6) sporządzenie protoko ł u o wynikach wyborów, 

7) przekazanie Burmistrzowi uporz ądkowanej dokumentacji z przeprowadzonego 

glosowania. 

§ 22. 1. Wybory odbywaj ą  się  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg łoszonych 

bezpoś rednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejno ści należy przeprowadzi ć  wybór Soltysa. W drugiej kolejno ści 

przeprowadza si ę  wybory cz łonków Rady Soleckiej. 

3. Za wybranych uwa ża się  tych kandydatów, którzy uzyskali największą  liczb ę  g łosów 

wa żnych. 

§ 23. 1. So łtys i cz łonkowie Rady Soleckiej mogą  być  przez zebranie wiejskie odwo łani przed 

uptywem kadencji, je żeli nie wykonują  swoich obowi ązków, naruszaj ą  postanowienia 

statutu i uchwal zebrania lub dopu ś cili si ę  czynu dyskwalifikującego ich w opinii ś rodowiska. 

2. Odwo łanie może nastąpić  na zebraniu wiejskim zwo łanym z inicjatywy 20% 

uprawnionych do glosowania. 

3. Odwo łanie może nastą pić  w przypadku, gdy w zebraniu u czestniczy przynajmniej 30% 

uprawnionych do głosowania mieszka ńców so łectwa, zwyk łą  wię kszości ą  głosów, 

Odwalanie Sołtysa i cz łonków Rady Sołeckiej dokonuje si ę  w głosowaniu tajnym. 

5. Wybory dla uzupe łnienia sk ładu Rady Soleckiej lub wybrania nowego sk ładu ca łej Rady 

Sołeckiej przeprowadza samodzielne Zebranie Wiejskie zwalane przez So łtysa lub 

Burmistrza Bia łego Boru. 

6. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pe łnić  swoich obowiązków, przekazuje je 

jednemu z członków Rady Soleckiej, przy czym o zaistnia łej sytuacji powiadamia 

Burmistrza Bia łego Boru. 

Sołtys zobowl ązan 

w terminie 7 dni ad zg łoszenia wniosku. 

y jest zwo łać  Zebranie Wiejskie w sprawie okre ś lanej w ust 1. 
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4 29. 1. Glosowanie na So łtysa i cz łonków Rady Sołeckiej odbywa si ę  w trakcie Zebrania 

Wiejskiego, na kartach do glosowania. Ka rty do glosowania opatruje si ę  pieczę cią  Gminy 

Blaty B6r. Ka rty do glosowana przygotowuje komisja skruta cyjna o której mowa w § 21, z 

zachowaniem następuje cych zasad: 

1) w nagłówku ka rty wskazuje si ę, jakiego glosowania karta dotyczy, z padaniem nazwy 

organu i daty zebrania; 

2) nazwiska kandydatów umieszcza si ę  w kolejno ści alfabetycznej; 

3) przed nazwiskiem i imionami ka żdego kandydata umieszcza si ę  w kolejno ś ci liczbę  

porządkową  oraz kratk ę  p rzeznaczon ą  na oddanie g łosu. 

2. Wybory prowadzi Przewodniczący Zebrania wyborczego. Przed rozpoczęciem glosowania 

wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdza, czy  u rna do glosowania jest pusta, czy potrzebna do 

glosowania Ilość  kart znajduje się  w lokalu wyborczym. 

3. Wybory sołtysa i cz łonków Rady So łeckiej p 

4. Kandydat na Sołtysa lub cz łonka Rady Soleckiej musi wyrazi ć  zgod ę  na kandydowanie 

ustnie do protoko łu. 

5. Od chwili rozpoczęcia glosowania do chwili jego zako ń czenia w lokalu wyborczym 

wymagana jest obecno ść  członków Komisji Skrutacyjnej. 

6. Komisja może żąda ć  od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzaj ą cego toż samość , j 

J. Odbiór ka rt  do glosowania wyborca potwierdza w łasnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

§ 25. 1. Po otrzymaniu karty do g łosowania wyborca stawia znak "k' w kratce, Po lewej 

stronie obok nazwiska kandydata na Sołtysa, na którego oddaje glos. 

2. Po otrzymaniu karty do glosowania na cz łonków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak 'r 

w kratce, p 

wi ększej ni ż  statutowy skład Rady Soleckiej. 

3. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczb ę  wyborców, którym wydano karty do 

glosowania. Przewodnicz ący w obecno ści komisji otwiera urn ę  wyborczą , po czym komisja 

liczy znajdujące si ę  w niej karty do glosowania ustalaj ąc w ten sposób liczb ę  oddanych 

g łosów. 

4. Po zako ńczeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala i og łasza wyniki g łosowania 

w So łectwie. 

rzeprowadza si ę  odrębnie. 

eż eli jego tożsamość  nie jest znana cz łonkom komisji. 

o lewej stronie obok nazwiska kandydata na którego oddaje glos, w ilo ści nie 
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§ 26. Za niewa żne uwa ża się  glosy: 

1) je żeli na karcie do glosowania na So łtysa umieszczono znak "e przy więcej ni ż  jednym 

nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku "k' przy żadnym z nazwisk lub 

przekre ślono całą  kartq, 

2) je żeli na karcie do glosowania na cz łonków Rady Soleckiej umieszczono znak " X" przy 

większej liczbie nazwisk, ni ż  liczba cz łonków Rady Soleckiej okre ślona w statucie 

sołectwa lub nie umieszczono znaku "X" przy ż adnym z nazwisk, 

3) wszelkie dopiski na karcie do glosowania poza kratką  nie wp lywaj ą  na ważność  głosu. 

§ 27. Karta do glosowania jest nieważna :  

1) je ż eli brak na niej piecz ę ci Gminy Blaty Bór 

2) jeżeli ka rta jest przerwana na dwie lub wi ęcej części. 

§ 28. 1. W przypadku zgioszenia w wyborach So łtysa jednego kandydata, g łosowanie odbywa 

się  na kartach do glosowania, na których przed nazwiskiem kandydata znajduj ą  się  kratki 

oznaczone s łowami „TAK" i „NIE". 

2. Glosowanie odbywa si ę  poprzez postawienie znaku „X" w kratce oznaczonej s łowem 

„TAK" lub s łowem „NIE". 

3. Kandydata uznaje si ę  za wybranego na So łtysa jeś li liczba gipsów „TAK" przewy ższa liczb ę  

giosów„NIE". 

4. W przypadku nie dokonania wyboru sołtysa w trybie okre ś lonym w ust.3 przeprowadza si ę  

ponowne wybory na tym samym zebraniu. 

5. W przypadku braku kandydatów Burmistrz wyznacza wybo ry  w innym terminie. 

§ 29.1. Komisja Skrutacyjna sporządza w dwóch egzemplarzach protokó ł  glosowania. 

2. Protokó ł  powinien zawiera ć : 

1) liczb ę  osób uprawnionych do głosowania, 

2) liczb ę  wyborców, którym wydano karty do głosowania, 

3) nazwiska i imiona zg łoszonych kandydatów, 

4) liczb ę  wydanych kart do g łosowania, 

5) liczb ę  oddanych giosów, czyli ka rt  wrzuconych do urny przez wyborców, w tym: 

a) liczb ę  głosów ważnych, 

b) liczb ę  głosów niewa ż nych, 

6) liczb ę  wa ż nych g łosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

7) wskazanie osoby wybranej na So łtysa oraz osób wybranych do Rady Soleckiej, 

8) czas rozpocz ęcia l zako ń czenia glosowania, 
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3. Protokó ł  podpisuj ą  wszystkie osoby wchodz ące w sk ład Komisji Skrutacyjnej 

i przewodniczący zebrania. 

4. Niezw łocznie po sporz ądzeniu protoko łu Komisja Skruta cyjna przekazuje jeden egzemplarz 

protokolu Burmistrzowi Bia łego Boru oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomo ści 

w sposób zwyczajowo przyj ęty na terenie So łectwa. 

§ 30. 1. Wybranym na So łtysa zostaje kandydat, który uzyska ł  najwię kszą  liczbę  głosów. 

W przypadku równej ilo ści głosów kandydatów, Przewodniczący Zebrania zarz ądza ponowne 

wybory. W wyborach biorą  udzia ł  kandydaci, którzy uzyskali równ ą  ilość  głosów. 

2. Cz łonkami Rady Sołeckiej zostają  kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ę ksz ą  liczbę  

głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma ło równ ą  ilość  g łosów, a ich wej ście do 

Rady Soleckiej przewy ższaloby jej statutowy sk ład, Przewodniczący Zebrania zarządza 

ponowne wybory, na tym samym zebraniu. W wyborach bior ą  udział  kandydaci, którzy 

uzyskali równ ą  Ilość  głosów. 

§ 31.1. Wyga śnię cie mandatu So łtysa i cz łonków Rady Soleckiej nast ępuje na skutek: 

1) zrzeczenia si ę  mandatu, 

2) śmierci, 

3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s ądu powszechnego, 

4) odwolania. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Bia łego Boru zarz ądza wybory 

uzupe łniaj ą ce na okres do up ływu kadencji z zastrze żeniem ust. 4. 

3. Wybory uzupe łniaj ące odbywaj ą  si ę  wed ług zasad określonych w§ 19-27. 

4. W przypadku wyga ś nięcia mandatu cz łonka Rady Soleckiej wybory uzupe łniaj ą ce 

przeprowadza si ę , gdy stan Rady Soleckiej zmniejszylby si ę  poniżej 50 %stanu osobowego. 

§ 32. 1. Odwołanie So łtysa i członka Rady Soleckiej przed uplywem kadencji przeprowadza 

si ę  na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do glosowania. 

2. Odwalanie Soltysa i członka Rady Soleckiej nast ępuje przy obecno ści co najmniej 30 %. 

mieszka ń ców uprawnionych do glosowania w trybie ustalonym dla dokonania wyborów. 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Bia łego Boru ma prawo zawiesi ł  

So łtysa w czynno ściach w przypadku ra żącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien 

powiadomi ć  Rad ę  Miejską  na najbli ższej sesji oraz Rad ę  Solecką . 

4 Do czasu wyboru So łtysa, Przewodnicz ą cy Rady Miejskiej wyznacza osobę  do pe łnienia 

jego funkcji w porozumieniu z Rad ą  Solecką  albo z jej grona. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si ę  odpowiednio do pozostalych przypadków wymienionych 

w§ 30. 
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6. W przypadku nie wybrania przez mieszka ńców Sołtysa, w ci ągu trzech miesi ę cy od dnia 

odwalania lub rezygnacji Soltysa, Burmistrz Bia łego Boru mo że wystą pi ć  z wnioskiem do 

Rady Miejskiej o zmianę  terytorialną  solectwa ( przy łączenie do innego). 

Rozdzia ł  6. 

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 33. 1. Organy So łectwa mogą  zarządzać  I korzysta ł  z mienia komunalnego pole żanego na 

jego obszarze, które na wniosek Zebrania Wiejskiego mo że zosta ł  Im przekazane przez 

Burmistrza Bia łego Boru do użytkowania. 

2. Do przyj ętego mienia organy so łectwa maj ą  kompetencje w zakresie nie przekraczaj ącym 

czynno ści zwykłego zarządu. 

3. W sprawach przekraczaj ących czynno ści zwykłego zarządu osobą  dokonuj ą cą  tych 

czynno ści będzie Burmistrz Bia łego Boru. 

4. Nadzór nad przekazanym mieniem sprawuje Soltys, w uzasadnionych przypadkach 

cz łonek Rady Soleckiej i rozlicza si ę  z powierzonego mienia przed wyznaczonym 

pracownikiem Urz ędu Miejskiego. 

§ 39. 1. So łectwo prowadzi gospodarkę  finansową  w ramach bud żetu gminy na podstawie 

rocznego planu finansowo — rzeczowego, 

1) Plan finansowy-rzeczowy sk łada się  ze środków bud żetowych gminy i dochodów 

wlanych sołectwa, 

2) Podzia ł  planu finansowego planuje Rada Solecka wraz z So łtysem, a przeg łosowuje 

Zebranie Wiejskie. 

3) Rada Solecka wraz z Sołtysem może dokonać  w ciągu roku zmian w przyj ętym 

podziale 

planu finansowego-rzeczowego, jednak bez dodawania dodatkowych zada ń . 

2. Dochody w łasne so łectwa tworz ą  dobrowolne wp łaty osób fizycznych i prawnych, 

wplywy z wynajmu świetlic wiejskich lub z wynajmu wyposa ż enia (np. sto ły, krzes ła itp.) oraz 

wplywy z innych Imprez dochodowych, na które wstęp jest biletowany. 

3. środki pochodzące z najmu, o którym mowa w ust. 2, stanowi ą  dochód bud żetu gminy, 

o wysokość  których bę  

Miejską . Zwiększenie następować  będzie, uchwalą  Rady Miejskiej, w miar ę  potrzeb 

i moż liwości organizacyjnych w zakresie zmian bud żetowych. 

9. Obsługę  ksi ęgową  so łectwa prowadzi Urz ąd Miejski. 

5. Sołectwo gospodarując ś rodkami finansowymi wydzielonymi w bud żecie Gminy oraz 

innymi przys ługuj ącymi mu ś rodkami finansowymi przeznacza je na: 

d ą  zwiększane ś rodki finansowe solectwa przyznane przez Rad ę  
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1) utrzymanie i konserwacj ę  przekazanego mienia komunalnego, 

2) Inne gospodarcze, spo łeczne, czy kulturalne potrzeby mieszka ń ców so łectwa. 

6. Na wydatki integracyjno-kulturalne mo żna przeznaczy ł  do 10% kwoty pierwotnego planu 

finansowego so łe ctwa. 

7. Wydatki poniesione przez so łectwo muszą  być  potwierdzone fakturami, rachunkami lub 

umowami itp. 

8. Dokumenty finansowe musz ą  zawierać  merytoryczny opis zadania, na które zosta ły 

wydatkowane środki pieniężne. 

9. Merytoryczny opis dokumentu musi być  potwierdzony przez Sołtysa i minimum jednego 

cz łonka Rady Soleckiej. 

Rozdzia ł  7. 

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM 

6 35. 1. Nadzór nad dzia łalności ą  sołectwa sprawuje Rada Miejska za pomocą  Komisji 

Rewizyjnej m. in. poprzez rozpatrywanie sprawozda ń  z dzia łalności, ocen ę  stanu so łectwa, 

dokonywanie lustracji so łectwa. 

2. Kontrol ę  dzia łalności So łtysa sprawuje na bie żą co Burmistrz Bia łego Boru. 

Rozdzia ł  8. 

POSTANOWIENIA KORCOWE 

g 35. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. Interpretacji Statutu, w szczególno ści w przypadkach spornych dokonuje wi ążąca Rada 

Miejska. 

przowotl'jc'z ąW Rady 
 ~~((jj

ddl  
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