
UCHWA A

RADY GMINY BIERAWA

 !"#$%!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!'()(!*&

w sprawie statutu so!ectwa

+%!,-"./%0$1!%*/&!234!%*/&!5(!6./&!)!$!6./&!'!,7/&!)!6./%08! !"#$%!(9!:%*;%!)<<(*&!-!.%:-* =dzie gminnym (Dz. U.

 !'(()*&!+*!)5'4!,- &!)3<)4! !'(('*&!+*!'24!,- &!''(4!+*!>'4!,- &!3394!+*!))24!,- &!<954!+*!)324!,- &!)'?)!$!+*!

')54!,- &!)9(>4! !'((2*&!+*!9(4!,- &!?)?!$!+*!)>'4!,- &!)3>94! !'((5*&!+*!)('4!,- &!)(334!+*!))>4!,- &!)'(2!$!+*!

)>?4!,- &!)?3<4! !'((3*&!+*!)?'4!,- &!)55)!$!+*!)?34!,- &!)53?4! !'((>*&!+*!)?4!,- &!)'9!$!+*!)9)4!,- &!)22?4!

 !'((?*&!+*!594!,- &!2'?4!+*!)294!,- &!<?5!$!+*!)?24!,- &!)')94! !'((9*&!+*!)9(4!,- &!))))!$!+*!''24!,- &!)539!

-*% ! !'((<*&!+*!3'4!,- &!5'(@4!A%"%!B:$#8!C$1*%0%!,-!,* 1,*-0%" 1#$6!7-#.6D/%;E$! !:$1. 7%Fcami, uchwala statut 

soG1;/0%!&&&&&&&&&&&&&&&&&!-!/*1Hci, jak niIej:

Rozdzia!"1

#$%&'($)*+(*'"$,-.(+"

/"01"SoGectwo ....... jest jednostk=!pomocnicz=!Gminy Bierawa, dziaG%!#%!,-"./%0$1!6./%08! !"#$%!(9!:%*;%!

)<<(*&!-!.%:-* =dzie gminnym, statutu gminy Bierawa oraz postanowieF!niniejszego statutu. 

/"21")&!JKLG!mieszkaF;L0!.-Gectwa ...... stanowi Samorz=d MieszkaF;L0!M-Gectwa.

2. Nazwa Samorz=du MieszkaF;L0!N* :$O!M%:-* =d MieszkaF;L0!.-Gectwa ................ 

3. Obszar soGectwa obejmuje obrPN!0.$!&&&&&&&&&&&&&&&!$!08#-.$!&&&&&&&&&!Q%&!

4. Teren dziaGania soGectwa obejmuje wieH!.............

/"31"Zmiana granic soGectwa, jego zniesienia lub podziaGu nastP,6E1! !0%I#8;Q!,-0-"L0!-KLD#-K:$##8;Q!

0!"*-" 1!6;Q0%Gy rady gminy pod nastPpuj=cymi warunkami: 

Rozdzia!"2

Zadania so!ectwa

/"41"1. Do zadaF!Samorz=du MieszkaF;L0!0.$!#%D1I=!0. 8./7$1!.,*%08!,6ND$; #1!-! #%; 1#$6!:$1E.;-08:!

niezastrzeIone ustawami lub uchwaG%:$!A%"8!B:$#8!"D%!$##8;Q!,-":$-/L04!%!0!. ; 1KLD#-Hci:

Projekt

z dnia ...................., zgGoszony przez .........................

1)  !$#$;E%/808!*%"8!K:$#8!D6N!0LE/%4!,-!,* 1,*-0%" 1#$6!7-#.6D/%;E$! !:$1. 7%Fcami soG1;/0%!$!0!6 %.%"#$-#8;Q!

,* 8,%"7%;Q! !:$1. 7%Fcami granicznych soGectw, maj=cymi interes spoGeczno - ,*%0#8!0! :$%#%;Q!K*%#$;!

soGectwa,

2) z inicjatywy samych mieszkaF;L0! %$#/1*1.-0%#8;Q! :$%#%:$!/1*8/-*$%D#8:$!.-Gectwa.

1) udziaG!0!*- ,%/*80%#$6!.,*%0!.-;E%D#-!- N8/-08;Q4!76D/6*%D#8;Q4!-,$17$! "*-0-/#1E4!.,-*/64!08,-; 8#76!$!$##8;Q!
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'&!R! %7*1.$1!*1%D$ %;E$! %"%F!wGasnych soGectwo dziaG%!.%:-" $1D#$14! K-"#$1! !6./%D1#$%:$!#$#$1E. 1K-!./%/6/6&!

3. Zadania soGectwa s=!wykonywane po zapewnieniu na nie H*-"7L0!S$#%#.-08;Q!0!N6"Iecie gminy. 

/"51"TD%!*1%D$ %;E$!0.,LD#8;Q!,* 1".$PwziPU!samorz=d mieszkaF;L0!.-Gectwa moIe nawi=zywaU!0.,LGpracP!

 !.%:-* =dami mieszkaF;L0!.=siednich soGectw, moIe zawieraU!porozumienia okreHlaj=;1! %7*1.!$!.,-.LN!087-#%#$%!

0.,LD#8;Q! %"%F!oraz podejmowaU!0.,LD#1!6;Q0%Gy, wyraIaU!-,$#$1!$!7$1*-0%U!0#$-.7$!"-!-",-0$1"#$;Q!-*K%#L0&!

/"61"Gmina moIe przekazaU!soGectwu skGadniki mienia gminnego do zarz=dzania.

/"71")&!R! %7*1.$1! %* =du mieniem soGectwo:

'&!R!,* 8,%"76!,* 17% %#$%!.-Gectwu nowych skG%"#$7L0!:$1#$%!7-:6#%D#1K-4!.,-.LN!$;Q!7-* 8./%#$%!-7*1Hla

uchwaGa rady gminy. 

3. Wszystkie przysGuguj=ce dotychczas mieszkaFcom wsi prawa wGasnoH;$!$!6Iytkowania lub inne prawa rzeczowe

$!:%E=tkowe, jako mienie gminne, pozostaj=!nienaruszone.

Rozdzia!"3

1) udziaG!0!*- ,%/*80%#$6!.,*%0!.-;E%D#-!- N8/-08;Q4!76D/6*%D#8;Q4!-,$17$! "*-0-/#1E4!.,-*/64!08,-; 8#76!$!$##8;Q!

zwi= %#8;Q! !:$1E.;1:! %:$1. 7%#$%4!

2) inicjowanie dziaGaF!-*K%#L0!B:$#8!01!0. 8./7$;Q!.,*%0%;Q!0;Q-" =;8;Q!0! %7*1.! %"%F!wGasnych gminy,

3) organizowanie samopomocy mieszkaF;L0!$!0.,LD#8;Q!,*%;!#%!* 1; !:$1E.;%! %:$1. 7%#$%4

4) utrzymanie porz=dku, G%"6!$!1./1/87$!0.$4

5) -,$#$-0%#$1!,*-E17/L0!*- ./* 8K#$PU!-*K%#L0!B:$#8!0!.,*%0%;QO!

a) statutu soG1;/0%!$!E1K-! :$%#4

b)  :$%#8!K*%#$;4!#% 084!.$1" $N84!%!/%7Ie poG=czenia, podziaG6!$! #$1.$1#$%!.-Gectwa,

6) konsultowanie spraw podlegaj=;8;Q!6*1K6D-0%#$6!0!"*-" 1!,* 1,$.L0!K:$##8;Q4!%!"-/8; =cych:

a) organizowania pomocy s=siedzkiej,

b) -*K%#$ -0%#$%!0.,LD#8;Q!,*%;!#%!* 1; !.-Gectwa.

7) organizowanie na terenie soG1;/0%!$:,*1 4!08./%04!7-#;1*/L0!$!7-#76*.L0! ! %;Q-0%#$1:!-KLD#$1!

obowi=zuj=;8;Q!,* 1,$.L04!

8) wyraI%#$1!-,$#$$!0!.,*%0%;Q!,*%0!0GasnoHci dotycz=cych mienia gminy poGoIonego na terenie soGectwa,

9) rozpatrywanie skarg na dziaGalnoHU!soGtysa,

10) opiniowanie spraw dotycz=cych soG1;/0%! !7/L*8:$! 0*L;$!.$P!A%"%!B:$#8!D6N!RLE/!B:$#8!0!/1*:$#$1!

wskazanym we wniosku, 

11) podejmowanie rozstrzygniPU!0! %7*1.$1!.,*%0! %N1 ,$1; %E=cych interesy soG1;/0%4!%!08#$7%E=;8;Q! !,* 1,$.L0

prawa.

1) 6/* 8:6E1!:$1#$1!0!./%#$1!#$1,-K-*. -#8:!,-,* 1 !"-7-#80%#$1!#$1 NP"#8;Q!#%,*%04!7-#.1*0%;E$!$!*1:-#/L04

2) zaGatwia bieI=ce sprawy zwi= %#1! !17.,D-%/%;E=!mienia,

3) 7-* 8./%! !:$1#$%! K-"#$1! !,* 1 #%; 1#$1:&
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Rozdzia!"3

Organy so!ectwa

/"81"1. Organami soGectwa s=:

2. Kadencja soG/8.%!$!*%"8!.-G1;7$1E!/*0%!5!D%/%!D$; =;!-"!"%/8!08N-*L0&!

3. Wybory soG/8.%!$!; G-#7L0!*%"8!.-Geckiej zarz=" %!RLE/!B:$#8!0!/1*:$#$1!"-!5!:$1.$Pcy po wyborach do 

*%"8!K:$#84!0!"*-" 1! %* =dzenia.

/"91"1. Organy soGectwa obowi=zane s=!dbaU!-!,* 1./* 1K%#$1! %.%"!.%:-* =dnoHci, demokracji, kolegialnoHci

$!E%0#-Hci.

2. DziaGalnoHU!0!-*K%#%;Q!.-Gectwa ma charakter spoGeczny.

/"0:1"1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwaGodawczym samorz=du mieszkaF;L0!0.$&!

2. Do zakresu dziaG=nia Zebrania Wiejskiego naleIy podejmowanie uchwaG!we wszystkich sprawach okreHlonych

0!V!5!6./&!)4! %!08E=/7$1:!*- ./* 8K%#$%!0!$#"80$"6D%#8;Q!.,*%0%;Q! ! %7*1.6!%":$#$./*%;E$!,6ND$; #1E&!

3. Prawo do udziaG6!0! 1N*%#$6!0$1E.7$:!:%E=!wszyscy mieszkaFcy soGectwa.

4. Prawo do udziaG6!0!KGosowaniu, zgG%. %#$6!7%#"8"%/L0!$!7%#"8"-0%#$6!#%!S6#7;E1!0!-*K%#%;Q!.-Gectwa maj=!

wszyscy peGnoletni mieszkaFcy stale zamieszkuj=cy na obszarze soGectwa.

3&!R! 1N*%#$6!:-K=!takIe uczestniczyU!bez gGosu stanowi=;1K-!,* 1"./%0$;$1D1!$#./8/6;E$4!7/L*1!S6#7;E-#6E=!na

terenie soG1;/0%!D6N!7/L*8;Q!" $%GalnoHU!jest przedmiotem obrad. 

/"001"1. Zebranie Wiejskie zwoGywane jest przez soGtysa wsi. 

2. SoGtys zwoGuje Zebranie Wiejskie: 

3. Zebranie Wiejskie odbywa siP!0!:$%*P!potrzeb, jednak nie rzadziej niI!)!*% !0!*-76&!

5&!W1*:$#4!; %.!$!,-* =dek zebrania wiejskiego soGtys podaje do wiadomoHci mieszkaF;L0!;-!#%E:#$1E!#%!?!"#$!

przed wyznaczon=!dat=!poprzez rozplakatowanie obwieszczeF!na tablicy ogGoszeF!0!.-G1;/0$1!$!0!$##8!.,-.LN!,* 8EPty

0!.-Gectwie.

5. Zebranie wiejskie zwoGywane na wniosek winno odbyU!siP!0!/1*:$#$1!)(!"#$!-"!"%/8! GoIenia wniosku do 

soGtysa, chyba, I1!0#$-.7-"%0;%!,*-,-#6E1!/1*:$#!,LXniejszy.

/"021"1. Zebranie wiejskie jest waIne, gdy mieszkaFcy soG1;/0%! -./%D$!-!#$:!,*%0$"G-0-! %0$%"-:$1#$!0!.,-.LN

zwyczajowo przyjP/84! K-"#$1! !V!))!6./&!5&!

'&!Y1N*%#$1!R$1E.7$1!-/0$1*%!$!,*-0%" $!.-G/8.!D6N!-.-N%!08N*%#%!,* 1 !6; 1./#$7L0! 1N*%#$%&!

3. Porz=dek obrad ustala soG/8.!0!,-*- 6:$1#$6! !A%"=!SoGeck=. Zebranie Wiejskie moIe postanowiU!-! :$%#$1!

porz=dku obrad. 

4. Obowi=zkiem soGtysa jest zapewnienie obsG6K$!:1*8/-*8; #1E! 1N*%#$%&!R!,* 8,%"76!/*6"#-H;$!0$#$1#! 0*L;$U!

siP!"-!RLE/%!B:$#8!-!,-:-;4!7/L*8!08 #%; %!0!/8:!;1D6!,*%;-0#$7L0!Z* Pdu Gminy. 

3&!Y1N*%#$1!0$1E.7$1!,-"1E:6E1!"1;8 E1!0!S-*:$1!6;Q0%G, -,$#$$!$!0#$-.7L0&!

1) zebranie wiejskie,

2) soGtys.

1) z wGasnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady SoGeckiej,

3) #%!0#$-.17!RLE/%!D6N!A%"8!B:$#84

4) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkaF;L0!.-Gectwa uprawnionych do udziaG6!0! 1N*%#$6&
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3&!Y1N*%#$1!0$1E.7$1!,-"1E:6E1!"1;8 E1!0!S-*:$1!6;Q0%G, -,$#$$!$!0#$-.7L0&!

6. UchwaG8!$!-,$#$1! 1N*%#$%!0$1E.7$1K-!.-G/8.!,* 17% 6E1!RLE/-0$!B:$#8&!

?&!RLE/!B:$#8!0! %D1InoHci od charakteru sprawy zaGatwia je we wGasnym zakresie lub przekazuje do 

rozpatrzenia na sesji rady gminy. 

9&!J!.,.--N$1! %G%/0$1#$%!.,*%08!RLE/!$#S-*:6E1!.-Gtysa.

/"031"1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwaG!-*% !08N-*L0!0!-N1;#-Hci co najmniej 

1/10 uprawnionych do gG-.-0%#$%!-.LN! K-"#$1! !/*1Hci=!V!)(!6./&!5!#$#$1E. 1K-!./%/6/6&!

'&!R!,* 8,%"76!N*%76![0-*6:!-7*1HD-#1K-!0!6./&!)4!#%./Ppne zebranie wiejskie odbywa siP!po upGywie 15 

:$#6/!-"!08 #%; -#1K-!,$1*0. 1K-!/1*:$#6! 1N*%#$%!$!E1./!0%Ine bez wzglPdu na liczbP!-.LN!N$-*=;8;Q!0!#$:!6" $%G.

R!/8:!,* 8,%"76!#$1!./-.6E1!.$P!postanowieF!V!))!6./&!5!

3. UchwaGy zebrania wiejskiego zapadaj=!zwykG=!wiPkszoHci=!gG-.L04!/ #&!D$; N%!KG-.L0!\ %\!:6.$!N8U!wiPksza

od liczby gG-.L0!\,* 1;$0\&!BG-.L0!0./* 8:6E=cych nie uwzglPdnia siP.

4. GGosowanie odbywa siP!0!.,.-LN!E%0#84!;Q8N%4!Ie przepisy prawa stanowi=, Ie gGosowanie odbywa siP!

0!.,-.LN!/%E#8&!BGosowanie tajne odbywa siP!poprzez wrzucenie kart do gGosowania do przygotowanej urny. 

5. Obrady zebrania s=!protokoG-0%#1&!]*-/-7LG!$!6;Q0%Gy podpisuje soGtys lub osoba prowadz=ca zebranie. 

/"041"1. SoGtys jest organem wykonawczym samorz=du mieszkaF;L0!0.$&!

2. PeGnienie funkcji soGtysa ma charkter spoGeczny.

3. SoGtys moIe uczestniczyU!0!.1.E%;Q!*%"8!K:$#8!N1 !,*%0%!KGosowania.

4. Za udziaG!0!,*%;%;Q!-*K%#L0!K:$#8!.-Gtys otrzymuje zryczaGtowan=!dietP!-*% ! 0*-/!7-. /L0!,-"*LIy

sGuIbowej na zasadach ustalonych przez radP!gminy.

5. SoGtys ma prawo zgGaszaU!wnioski, zabieraU!gG-.!0!"8.76.E$! K-"#$1! !*1K6D%:$#1:!A%"8!$!,-* =dkiem obrad. 

/"051"Do zadaF!soGtysa naleIy:

1) -*K%#$ -0%#$1!$!7--*"8#-0%#$1!$#$;E%/80!$!,* 1".$PwziPU!spoGecznych maj=cych na celu poprawP!0%*6#7L0!Iycia

miejscowej ludnoHci,

2) reprezentowanie soGectwa wobec wG%" !K:$#84!$#./8/6;E$4!-*K%#$ %;E$4!-.LN!S$ 8; #8;Q!$!,*%0#8;Q4

3) zwoGywanie zebraF!0$1E.7$;Q!$!,-.$1" 1F!rady soGeckiej, informowanie mieszkaF;L0!-!*1%D$ %;E$!.0-$;Q! %"%F!co

#%E:#$1E!*% !0!*-764!.7Gadanie sprawozdaF! !" $%GalnoHci soGectwa,

4) realizowanie uchwaG!zebrania wiejskiego,

5) prowadzenie zarz="64!%":$#.$/*%;E$!$!K-.,-"%*7$!.7Gadnikami mienia, przekazanymi soGectwu przez GminP,

6) wystP,-0%#$1! !0#$-.7%:$!"-/8; =cymi potrzeb soG1;/0%!$!E1K-!:$1. 7%F;L0!-*% !,*-0%" 1#$1!" $%GalnoHci

$#/1*01#;8E#1E!0!/8:! %7*1.$14!

7) prowadzenie dokumentacji soGectwa zawieraj=cej:

a) statut soGectwa,

b) protokoG8! ! 1N*%F!0$1E.7$;Q!$!*%"8!.-Geckiej,

c) .,*%0- "%#$%! !" $%GalnoHci,

d) inne dokumenty dotycz=ce soGectwa.

8) wykonywanie innych zadaF!naleI=cych do kompetencji soGtysa wynikaj=;8;Q! !,* 1,$.L0!,*%0%&
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/"061"1. DziaGalnoHU!soGtysa wspomaga rada soGecka.

2. Rada soGecka skGada siP! !&&&&&!; G-#7L04!G=; #$1! !.-Gtysem.

3. Posiedzenie rady soGeckiej zwoGuje soG/8.!0! %D1InoHci od potrzeb, nie rzadziej jednak niI!raz na kwartaG. Na

posiedzenie mog=!byU!zapraszane takI1!$##1!-.-N84!7/L*8;Q!6" $%G!soGtys uzna za wskazany lub konieczny. 

5&!J!,-.$1" 1#$6!*%"8!.-Geckiej zawiadamia soG/8.!0.$!0!6./%D-#8!"D%!.$1N$1!.,-.LN&!

/"071"1. Rada soGecka:

'&!A%"#8!08N*%#8! !-7*Pgu obejmuj=cego soGectwo moIe uczestniczyU!0!,-.$1" 1#$6!*%"8!.-G1;7$1E! !KGosem

doradczym.

Rozdzia!"4

;<=>")=>$<?"*"$@)$!ania so!tysa oraz rady so!eckiej

/"081"1. Wyboru soG/8.%!$!*%"8!.-Geckiej dokonuj=!uprawnieni do gGosowania mieszkaFcy soGectwa stale 

zamieszkuj=cy na obszarze soGectwa podczas zebrania wiejskiego. 

2. LiczbP!uprawnionych do gGosowania okreHD%!RLE/!B:$#8!#%!,-"./%0$1!"-76:1#/L0!10$"1#;E$!D6"#-Hci.

3. Obowi= 7$1:!6; 1./#$7L0! 1N*%#$%!6,*%0#$-#8;Q!"-!KGosowania jest podpisanie listy obecnoHci.

/"091")&!Y1N*%#$1!0$1E.7$14!#%!7/L*8:!:%!N8U!"-7-#%#8!08NL*!.-G/8.%!$!; G-#7L0!*%"8!.-Geckiej, zwoG6E1!RLE/!

Gminy, okreHlaj=c jednoczeHnie miejsce, dzieF!$!K-" $#P!zebrania wiejskiego. 

2. Przewodnicz=;8:! 1N*%#$%!0$1E.7$1K-!E1./!RLE/!B:$#8!D6N!$##%!-.-N%!08N*%#%!,* 1 ! 1N*%#$1!0$1E.7$1&!

2&!W1*:$#! 1N*%#$%!0$1E.7$1K-4!#%!7/L*8:!,* 1,*-0%" -#8! -./%#$1!08NL*!.-G/8.%!$!; G-#7L0!*%"8!.-Geckiej

podaje siP!do wiadomoHci mieszkaF;L0!.-G1;/0%!;-!#%E:#$1E!#%!?!"#$!,* 1"!08 #%; -#=!dat=! 1N*%#$%!0!.,-.LN!

zwyczajowo przyjP/8!0!.-Gectwie.

4. Porz=dek zebrania przewiduje: 

/"2:1"1. SoG/8.!$!; Gonkowie rady soGeckiej s=!08N$1*%#$!0!KGosowaniu tajnym, bezpoHrednim, spoH*L"!

#$1-K*%#$; -#1E!D$; N8!7%#"8"%/L0! KGoszonych przez mieszkaF;L0!.-Gectwa uprawnionych do gGosowania.

'&!^%#"8"%/L0!#%!.-G/8.%!$!; G-#7L0!*%"8!.-Geckiej zgGaszaj=!osoby uprawnione do gG-.-0%#$%!6./#$1!0!/*%7;$1!

obrad zebrania wyborczego lub pisemnie za poH*1"#$;/01:!RLE/%&!^%#"8"%/%:$!:-K=!byU!wyG=cznie mieszkaFcy

soGectwa posiadaj=cy prawo gGosowania.

3. Warunkiem przyjPcia kandydatury jest zgoda kandydata wyraI-#%!6./#$1!0!; %.$1! 1N*%#$%!D6N!#%!,$Hmie

0!*% $1!E1K-!#$1-N1;#-Hci.

4. ZgGoszenie choUby jednego kandydata na soG/8.%!$!7%#"8"%/L0!#%!; G-#7L0!*%"8!.-G1;7$1E!0!D$; N$1!6./%D-#1E!

1) 0.,LGdziaG%! !.-G/8.1:! !,*-0%" 1#$6!$! %Gatwianiu spraw soGectwa,

2) podejmuje inicjatywy dotycz=ce pozyskania H*-"7L0!S$#%#.-08;Q!#%!;1D1!.-Gectwa,

3) $#$;E6E1!$!7--*"8#6E1!" $%Gania spoGecznie - uIyteczne dla soG1;/0%!$!E1K-!:$1. 7%F;L0&

1) .,*%0- "%#$1! !" $%GalnoHci soGtysa za czas kadencji,

2) sporz=" %#$1!D$./8!7%#"8"%/L0!#%!.-G/8.%!$!; G-#7L0!*%"8!.-Geckiej,

3) 08NL*!7-:$.E$!.7*6/%;8E#1E4

4) 08NL*!.-Gtysa,

5) 08NL*!; G-#7L0!*%"8!.-Geckiej.
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4. ZgGoszenie choUby jednego kandydata na soG/8.%!$!7%#"8"%/L0!#%!; G-#7L0!*%"8!.-G1;7$1E!0!D$; N$1!6./%D-#1E!

0!V!)>!6./&!'4!E1./!08./%*; %E=ce.

/"201")&!R8N-*8!,* 1,*-0%" %!7-:$.E%!.7*6/%;8E#%!0!.7G%" $1!2!-.-N-08:!08N*%#%!.,-H*L"!6,*%0#$-#8;Q!"-!

gG-.-0%#$%!6; 1./#$7L0! 1N*%#$%&!_ Gonkiem komisji nie moIe byU!osoba kandyduj=ca na soGtysa lub czGonka rady 

soGeckiej.

2. Do zadaF!komisji skrutacyjnej naleIy:

2&!R!,$1*0. 1E!7-D1E#-Hci przeprowadza siP!08NL*!.-G/8.%4!%!0!"*6K$1E!08N-*8!; G-#7L0!*%"8!.-Geckiej.

4. Karty do gG-.-0%#$%4!#%!7/L*8;Q!7-:$.E%!0,$.6E1!#% 0$.7%!7%#"8"%/L0!#%!.-G/8.%!$!; G-#7L0!*%"8!.-Geckiej

przygotowywane s=!przez Urzad Gminy. Karty opatrzone s=!pieczPci=!rady gminy. 

3&!R!KGosowaniu nad wyborem soG/8.%!$!; G-#7L0!*%"8!.-Geckiej gGosuj=cy oddaj=!gGos na wybranych 

7%#"8"%/L0!./%0$%E=;! #%7!\`\!,* 8!#% 0$.76!7%#"8"%/%4!#%!7/L*1K-!-""%E1!.$P!gGos. Dla waInoHci gGosu:

6. Za niewaIne uznaje siP!gGosy:

7. SoG/8.1:! -./%E1!08N*%#8!7%#"8"%/4!7/L*8!6 8.7%G!najwiPksz=!liczbP!waInie oddanych gG-.L0&!R!.8/6%;E$4!K"8

"0L;Q!D6N!0$P;1E!7%#"8"%/L0!-/* 8:%!/=!sam=!liczbP!gG-.L04!,* 1,*-0%" %!.$P!gG-.-0%#$1!,-#-0#1! !-K*%#$; 1#$1:

do tychI1!7%#"8"%/L0&!

8. CzGonkami rady soGeckiej zostaj=!08N*%#$!7%#"8"%;$4!7/L* 8!6 8.7%E=!kolejno najwiPksz=!liczbP!waInie

oddanych gG-.L0&!R!,* 8,%"764!K"8!"0L;Q!D6N!0$P;1E!7%#"8"%/L0!-/* 8:%!/=!sam=!liczbP!gG-.L04!%!,* 17*-; -#8!

zostanie limit skGadu rady soGeckiej, gGosowanie powtarza siP! !-K*%#$; 1#$1:!"-!/8;QI1!7%#"8"%/L0&!

<&!]*-/-7LG!-!08#$7%;Q!08N-*L0!,-",$.6E=!czGonkowie komisji skrutacyjnej przeprowadzaj=cy gGosowanie.

10. JeIeli na funkcjP!soGtysa wsi zostaG!zarejestrowany tylko jeden kandydat, zostaje on wybrany soGtysem po 

6 8.7%#$6!0!KGosowaniu bezwglPdnej wiPkszoHci waInie oddanych gG-.L0&!

/"221"1. SoG/8.!$!; Gonkowie rady soGeckiej mog=!byU!odwoGani przed upGywem kadencji, jeIeli nie wykonaj=!

swoich obowi= 7L04!#%*6. %E=!,-./%#-0$1#$%!./%/6/6!$!6;Q0%G!zebrania wiejskiego lub dopuHcili siP!czynu

1) przyjPcie zgG-. -#8;Q!7%#"8"%/L0!$!0,$.%#$1!#% 0$.7!#%!7%*/%;Q!"-!KGosowania,

2) przeprowadzenie tajnego gGosowania,

3) 6./%D1#$1!$!-KG-. 1#$1!08#$7L0!08N-*64

4) sporz=dzenie protokoG6!-!08#$7%;Q!08N-*64! %0$1*%E=cego:

a) skGad komisji,

b) iloHU!-.LN!N$-*=cych udziaG!0!KGosowaniu

c) #% 0$.7%!7%#"8"%/L0!#%!.-Gtysa lub czG-#7L0!*%"8!.-Geckiej,

d) iloHU!gG-.L0!-""%#8;Q!#%!,-. ; 1KLD#8;Q!7%#"8"%/L04

e) 0.7% %#$1!7%#"8"%/L04!7/L* 8!08N*%#$! -./%D$!"-!-*K%#L0!.%:-* =du.

1) przy wyborze soGtysa stawia siP!tylko jeden znak "X",

2) przy wyborze rady soGeckiej stawia siP!:%b&!/8D1! #%7L0!\`\!$D6!08N$1*%#8;Q!E1./!; G-#7L0!*%"8!.-Geckiej.

1) oddane na wiPksz=!liczbP!7%#"8"%/L04

2) nie oddane na Iadnego kandydata,

3) oddane na kartach nie pochodz=cych od komisji skrutacyjnej.
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swoich obowi= 7L04!#%*6. %E=!,-./%#-0$1#$%!./%/6/6!$!6;Q0%G!zebrania wiejskiego lub dopuHcili siP!czynu

dyskwalifikuj=;1K-!$;Q!0!-,$#$$!Hrodowiska.

'&!R#$-.17!-!-"0-Ganie soGtysa lub czGonka rady soGeckiej mog=!zGoIyU:

3. GGosowanie nad odwoG%#$1:! ! %E:-0%#8;Q!S6#7;E$!0$##-!#%./=piU!po wysGuchaniu zainteresowanych, jeIeli

wyraI=!wolP!do zGoIenia stosownego wyjaHnienia.

4. OdwoGanie soG/8.%!$!*%"8!.-Geckiej odbywa siP!0!/*8N$1!6./%D-#8:!"D%!$;Q!08N-*6&!

/"231")&!R!,* 8,%"76!-"0-Gania lub ust=pienia soG/8.%!RLE/!B:$#8! 0-G6E1!0!/1*:$#$1!2(!"#$! 1N*%#$1!0$1E.7$1!

celem wyboru nowego soGtysa.

2. Wybory dla uzupeGnienia skGadu rady soGeckiej lub wybrania nowego skGadu rady soGeckiej przeprowadza siP!

0!/*8N$1!-7*1HD-#8:!0!,-./%#-0$1#$%;Q!-"!V!)<!"-!V!')&!

Rozdzia!"5

Gospodarka finansowa so!ectwa

/"241"1. SoGectwo prowadzi gospodarkP!finansow=!0!*%:%;Q!N6"Ietu gminy. 

2. SoGectwo dysponuje nastPpuj=cymi Hrodkami finansowymi: 

3. arodki finansowe soGectwa mog=!byU!przeznaczone wyG=cznie na realizacjP!zadaF!wG%.#8;Q!K:$#84!%!0!

. ; 1KLD#-Hci na: 

5&!R8"%/7-0%#$1!6./%D-#8;Q!0!N6"Iecie gminy H*-"7L0!S$#%#.-08;Q!,* 1 !.-Gectwo winno byU!zgodne

 !*-; #8:!,D%#1:!* 1; -0-!- finansowym soGectwa. Plan rzeczowo - finansowy soGectwa winien uwzglPdniaU!podziaG!

08"%/7L0!01"G6K!,%*%K*%SL0!-N-0$=zuj=cej klasyfikacji budIetowej.

5. Nie mniej niI!50% H*-"7L0!08" $1D-#8;Q!0!N6"Iecie gminy dla soGectwa przeznacza siP!na zakup materiaGL0!

$!08,-.%Ienia b=dX!usGugi zwi= %#1! !,*%;%:$!#%!* 1; !.-Gectwa.

6. KsiPgowoHU!"-;Q-"L0!$!08"%/7L0!.-G1;/0%!0!*%:%;Q!H*-"7L0!08" $1D-#8;Q!0!N6"Iecie gminy dla 

soGectwa prowadzi Urz=d Gminy. 

7. GospodarkP!finansow=!soGectwa prowadzi soGtys. Rachunki dotycz=ce wydatkowanych H*-"7L0!S$#%#.-08;Q!

wydzielonych dla soG1;/0%!0!*%:%;Q!N6"Ietu gminy podpisuje pod wzglPdem merytorycznym soG/8.!0*% ! !"0-:%!

czGonkami rady soGeckiej.

9&!R!,* 8,%"76!#$1-N1;#-Hci soGtysa, rada soGecka wyznacza spoH*L"!.0-E1K-!K*-#%4!#%!; %.!E1K-!#$1-N1;#-Hci

1) RLE/!B:$#84

2) Rada SoGecka,

3) co najmniej 1/10 uprawnionych do gG-.-0%#$%!-.LN4!./%D1! %:$1. 76E=;8;Q!0!.-Gectwie.

1) 08" $1D-#8:$!0!N6"I1;$1!B:$#8!0! %D1InoHci od liczebnoHci soGectwa,

2) dobrowolnymi wpG%/%:$!-.LN!S$ 8; #8;Q!$!,*%0#8;Q&!Z 8.7%#1!Hrodki przekazywane s=!0!N6"Iecie gminy na 

 %"%#$%!*1%D$ -0%#1!0!.-Gectwie.

3) pozyskanymi na realizacjP!projektu przez soGectwa bPd=;1!0!,*-K*%:$1!J"#-0%!0.$&

1) utrzymanie porz=dku, czystoHci, estetyki na terenie soGectwa,

2) *1:-#/!$!6/* 8:%#$1!"*LK!K:$##8;Q!$!;Q-"#$7L0!0!K*%#$;%;Q!.-Gectwa,

3) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, oH0$%/-08;Q!$!.,-*/-08;Q4

4) 6/* 8:%#$1!:$1#$%!7-:6#%D#1K-!,* 17% %#1K-!0! %* =d soGectwu.
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9&!R!,* 8,%"76!#$1-N1;#-Hci soGtysa, rada soGecka wyznacza spoH*L"!.0-E1K-!K*-#%4!#%!; %.!E1K-!#$1-N1;#-Hci

osobP!do prowadzenia gospodarki finansowej soGectwa.

/"251"SoG/8.4!0!/1*:$#$1!"-!2(!0* 1Hnia roku poprzedzaj=cego rok budIetowy przekG%"%!RLE/-0$!#%!,$Hmie

propozycjP!zadaF!"-!*1%D$ %;E$!0!.-Gectwie celem ujP;$%!$;Q!0!,*-E17;$1!N6"Ietu.

/"261"W przypadku wyodrPbnienia przez RadP!B:$#8!0!N6"Iecie gminy H*-"7L0!./%#-0$=cych fundusz soGecki,

soGectwo sporz=" %!0#$-.17!-!,* 8 #%#$1!H*-"7L0!S$#%#.-08;Q!#%!0.7% %#1!,* 1".$PwziPcie przewidziane do 

realizacji na obszarze soG1;/0%4!0!/1*:$#$1!$!0!.,-.LN!-7*1HD-#8!0!6./%0$1!-!S6#"6. 6!.-Geckim.

Rozdzia!"6

A'@B-<"('@"@B*'!alnoCciD"so!ectwa

/"271")&!+%" L*!#%"!" $%GalnoHci=!soG1;/0%!.,*%06E1!RLE/!$!A%"%!B:$#84!/*-. ; =c siP!aby mienie przekazane 

soGectwu nie byGo naraI-#1!#%!. 7-"8!$!6. ; 6,D1#$1&!

'&!+%" L*!#%"!" $%GalnoHci=!soGectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodnoH;$! !,*%01:&!

3. Kontrola dziaGalnoH;$!-*K%#L0!.-Gectwa sprawowana jest na podstawie kryterium celowoHci, rzetelnoHci

$!K-.,-"%*#-Hci.

/"281")&!RLE/!-*% !08 #%; 1#$!,* 1 !#$1K-!,*%;-0#$;8!:-K=!I=daU!niezbP"#8;Q!$#S-*:%;E$!$!"%#8;Q!"-/8; =cych

funkcjonowania soGectwa.

'&!RLE/4!E1Ieli uzna uchwaG8!$!-,$#$1!-*K%#L0!.-Gectwa za wykraczaj=ce poza zakres przekazanych im 

7-:,1/1#;E$!D6N!.,* 1; #1! !,*%01:4!0./* 8:6E1!$;Q!*1%D$ %;EP.

3. Organy soGectwa mog=!wnieHU!sprzeciw do Rady Gminy na postP,-0%#$1!RLE/%!-7*1HD-#1!0!6./&!'!E1Ieli

uznaj=, Ie narusza ono istotne interesy mieszkaF;L0&!M,* 1;$0!,-0$#$1#! %0$1*%U!-,$.!.,*%08!$!7-#7*1/#1! %* 6/8&!

4. Rada Gminy badaj=c sprzeciw zajmuje stanowisko. 

Rozdzia!"7

Postanowienia koEcowe.

/"291"Y%,$.!V!)>!6./&!'!0;Q-" $!0!Iycie po upGywie kadencji 2006 - 2010.

/"3:1"Wykonanie uchwaGy powierza siP!RLE/-0$!B:$#8!C$1*%0%&!

/"301"Traci moc uchwaG%!#*!&&&&&&&&&&&&&&&&&&!A%"8!B:$#8!C$1*%0%! !"#$%!&&&&&&&&&&&&&!0!.,*%0$1! %/0$1*" 1#$%!./%/6/6!

soGectwa ............ 

/"321"UchwaGa podlega ogG-. 1#$6!0!T $1##$76!Z* P"-08:!R-E10L" /0%!J,-D.7$1K-!$!0;Q-" $!0!Iycie po 

upGywie 14 dni od dnia ogGoszenia.
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