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UCHWAŁA Nr VIII/36/11
RADY MIEJSKIEJ w WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów
położonych przy ul. Przejazdowej i Targowej w Wąbrzeźnie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.1)) oraz art. 18, ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.2)), po stwierdzeniu zgodności ze Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wąbrzeźno uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno
dla obszarów położonych przy ul. Przejazdowej
i Targowej w Wąbrzeźnie – zwaną dalej planem.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 jest zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta
Wąbrzeźno
przyjętego
uchwałą
Nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia
24 czerwca 2004 r., w granicach obszaru objętego
planem, o którym mowa w § 2.
§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na
rysunku planu w skali 1:1000.
§ 3. Integralną część uchwały, o której mowa w § 1
stanowią:
1) rysunek planu Nr 1 (ul. Przejazdowa) – załącznik
Nr 1;
2) rysunek planu Nr 2 (ul. Targowa) - załącznik Nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu - załącznik Nr 3;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych – załącznik Nr 4.
§ 4. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres
obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§ 5.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) „przeznaczeniu podstawowym” - należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które winno
przeważać na danym terenie określonym liniami
rozgraniczającymi;
2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - należy przez to
rozumieć
rodzaje
przeznaczenia
inne
niż
podstawowe, uzupełniające lub wzbogacające
przeznaczenie podstawowe;

3) „terenie” - należy przez to rozumieć obszar
o określonej funkcji, wyznaczony na planie liniami
rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim
symbolem przeznaczenia terenu wraz z liczbą
porządkową;
4) „obowiązującej linii rozgraniczającej” - należy przez
to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu
opracowania na obszary o różnym przeznaczeniu,
a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie
jednego przeznaczenia;
5) „linii podziału wewnętrznego” - należy przez to
rozumieć ustalone lub istniejące podziały na działki
budowlane w obrębie jednego przeznaczenia;
6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to
rozumieć odsunięcie od drogi lica budynku,
co najmniej na odległość określoną w uchwale, linia
zabudowy
dot.
głównej
bryły
budynku
z wyłączeniem ryzalitów, balkonów, wykuszy,
krużganków, podcienia i garaży (dla zabudowy
jednorodzinnej);
7) „usługach nieuciążliwych” – należy przez to
rozumieć usługi , których uciążliwość mieści się
w granicach działki, spełniają wymagania sanitarne
właściwe dla podstawowego przeznaczenia terenu
oraz nie mogą znacząco oddziaływać na środowisko
w myśl obowiązujących przepisów odrębnych;
8) „usługach komercyjnych” - należy przez to
rozumieć budynki lub budowle, które w całości lub
w części służą do działalności gospodarczej, której
celem jest zaspokojenie potrzeb ludności a nie
wytwarzanie
bezpośrednio
metodami
przemysłowymi dóbr materialnych;
9) „powierzchni zabudowanej” - należy przez to
rozumieć powierzchnię pierwszych kondygnacji
nadziemnych budynków na działce budowlanej,
liczoną po zewnętrznym obrysie murów wraz
z prześwitami i podcieniami, na wysokości 1,0 m
od podłogi;
10) „wskaźniku intensywności zabudowy” – należy
przez
to
rozumieć
stosunek
powierzchni
zabudowanej do powierzchni działki budowlanej;
11) „wysokości zabudowy” – należy przez to rozumieć
wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej
położonym wejściu do budynku, znajdującym się na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do
górnej powierzchni najwyżej położonego punktu
stropodachu lub konstrukcji przykrycia budynku;
12) „zieleni urządzonej” - należy przez to rozumieć
różnorodne
kompozycje
roślin
ozdobnych:
nasadzenia stałe (drzewa, krzewy) i sezonowe
(rabaty, kwietniki);
13) „dachach płaskich” - należy przez to rozumieć formę
o nachyleniu połaci dachowych max. 20º;
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14) „dachach wysokich” - należy przez to rozumieć
formę dachu dwu lub wielospadowego o nachyleniu
połaci dachowych 20÷45º.
2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie
wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie
z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.,
oraz z definicjami wynikającymi z norm prawnych
i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu
podjęcia niniejszej uchwały.
§ 6. Na obszarze objętym planem nie występuje
potrzeba ustalania:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
oraz dóbr kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
4) szczegółowych zasad i warunków scalania
nieruchomości objętych planem miejscowym;
5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy;
6) sposobów
i
terminów
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.
§ 7. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) przeznaczenie terenu;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) linie podziału wewnętrznego;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) strefa ochrony krajobrazu kulturowego;
7) wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu.
Rozdział 2
USTALENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH
TERENÓW
§ 8. Teren
oznaczony
na
rysunku
planu
symbolem U, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: usługi komercyjne nieuciążliwe
(stacja paliw, motel, itp.),
b) dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna (mieszkanie dla właściciela),
zieleń urządzona, elementy małej architektury oraz
urządzenia towarzyszące infrastruktury technicznej;
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) obowiązek wprowadzenia zieleni urządzonej od
strony dróg,
b) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych,
c) zasady lokalizowania reklam i nośników
reklamowych:
- zakaz lokalizacji wolnostojących nośników
reklamowych za wyjątkiem jednego nośnika

3)

4)

5)

6)
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informacyjnego dla obiektów funkcji
podstawowej,
- zakaz lokalizowania reklam na ogrodzeniach
i obiektach małej architektury,
- dopuszcza się lokalizację reklamy na
budynku o maksymalnej powierzchni: 3,0 m²;
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) zakaz przekształceń terenu w zakresie
makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych
z
budową
układu
komunikacyjnego
i infrastruktury technicznej,
b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za
wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury technicznej,
c) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
o ile raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko wykaże ich znaczące oddziaływanie,
d) obowiązują standardy akustyczne jak dla
terenów mieszkalno-usługowych;
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu,
b) wysokość zabudowy: max. 12,0 m,
c) wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0.2,
d) geometrię dachów: dopuszcza się dachy płaskie
lub wysokie,
e) obowiązek zagospodarowania
min. 30%
powierzchni
działek
jako
powierzchni
biologicznie czynnej;
Zasady podziału nieruchomości na działki
budowlane: szerokość frontu działki min. 30,0 m
w linii zabudowy, powierzchnia działki min. 1500 m²;
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu
sieci wodociągowej, który należy dostosować do
zewnętrznego gaszenia pożarów,
b) odprowadzanie
ścieków
sanitarnych:
do
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód deszczowych: wody
opadowe
z
utwardzonych
nawierzchni
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów,
po odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić
do kanalizacji deszczowej,
d) zasilanie w energię elektryczną: rozbudowa
istniejącego systemu, elektroenergetycznego,
e) zaopatrzenie
w
sieć
teletechniczną:
projektowanym
systemem
infrastruktury
telekomunikacyjnej,
f) zaopatrzenie
w
ciepło:
zastosować
proekologiczne systemy grzewcze,
g) obsługa komunikacyjna: z projektowanych dróg
dojazdowych,
h) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe:
min. 1
miejsce
postojowe/
3 zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30 m²
powierzchni użytkowej obiektów,
i) sieci infrastruktury technicznej projektować jako
podziemne, zgodnie z wymogami określonymi
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w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu
z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą
i na warunkach określonych przez zarządcę lub
właściciela działki;
§ 9. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami
MN, dla których ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi nieuciążliwe;
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) obowiązek wprowadzenia zieleni urządzonej od
strony dróg,
b) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych,
c) zasady lokalizowania reklam i nośników
reklamowych:
- zakaz lokalizacji wolnostojących nośników
reklamowych,
- zakaz lokalizowania reklam na ogrodzeniach
i obiektach małej architektury,
- dopuszcza się lokalizację reklamy na
budynku o maksymalnej powierzchni: 1,0 m²;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) zakaz przekształceń terenu w zakresie
makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych
z
budową
układu
komunikacyjnego
i infrastruktury technicznej,
b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do
mogących zawsze i potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem dróg
i sieci infrastruktury technicznej,
c) obowiązują standardy akustyczne jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej,
d) ustala się strefę ochrony krajobrazu kulturowego,
ochrona polega na:
- zakazie nasadzeń zieleni wysokiej w formie
przysłon na przedpolu zabudowy o wysokiej
wartości
kulturowej
oraz
na
charakterystycznych osiach widokowych,
- zachowaniu zasadniczego istniejącego układu
dróg,
- projektowaniu nowych elementów zabudowy
w sposób harmonizujący z istniejącym
otoczeniem
obiektów
o
wartościach
historyczno-kulturowych wchodzących w skład
urbanistycznego zespołu Starego Miasta;
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu,
b) forma projektowanej zabudowy: budynek
wolnostojący z częścią garażowo-gospodarczą
wbudowaną w główną bryłę budynku,
c) wysokość zabudowy: max. 10,0 m;
d) wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0,2,
e) geometrię dachów: dopuszcza się dachy
wysokie,
f) obowiązek zagospodarowania
min. 50%
powierzchni
działek
jako
powierzchni
biologicznie czynnej;
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5) Zasady podziału nieruchomości na działki
budowlane: szerokość frontu działki min. 20,0 m
w linii zabudowy, powierzchnia działki min. 800 m²;
6) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu
sieci wodociągowej, który należy dostosować do
zewnętrznego gaszenia pożarów,
b) odprowadzanie
ścieków
sanitarnych:
do
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód deszczowych: wody
opadowe
z
utwardzonych
nawierzchni
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów,
po odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić
do kanalizacji deszczowej,
d) zasilanie w energię elektryczną: rozbudowa
istniejącego systemu, elektroenergetycznego,
e) zaopatrzenie
w
sieć
teletechniczną:
projektowanym
systemem
infrastruktury
telekomunikacyjnej,
f) zaopatrzenie
w
ciepło:
zastosować
proekologiczne systemy grzewcze,
g) obsługa komunikacyjna: zachowanie istniejących
zjazdów z ul. Targowej, dojazd do projektowanej
działki, wydzielonej z działki nr 84 na zasadzie
służebności przejazdu,
h) obowiązek
zapewnienia
dwóch
miejsc
postojowych
na
samochody
osobowe
w granicach działki dla budynku mieszkalnego,
i) sieci infrastruktury technicznej projektować jako
podziemne, zgodnie z wymogami określonymi
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu
z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą
i na warunkach określonych przez zarządcę lub
właściciela działki.
§ 10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
MW/U, dla którego ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi nieuciążliwe;
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zasady lokalizowania reklam i nośników
reklamowych:
- zakaz lokalizacji wolnostojących nośników
reklamowych,
- dopuszcza się lokalizację reklamy na
budynku o maksymalnej powierzchni: 1,0 m²;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) zakaz przekształceń terenu w zakresie
makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych
z
budową
układu
komunikacyjnego
i infrastruktury technicznej,
b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do
mogących zawsze i potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem dróg
i sieci infrastruktury technicznej,
c) obowiązują standardy akustyczne jak dla
terenów zabudowy mieszkalno-usługowej,
d) ustala się strefę ochrony krajobrazu kulturowego,
ochrona polega na:
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zakazie nasadzeń zieleni wysokiej w formie
przysłon na przedpolu zabudowy o wysokiej
wartości
kulturowej
oraz
na
charakterystycznych osiach widokowych,
- projektowaniu nowych elementów zabudowy
w sposób harmonizujący z istniejącym
otoczeniem
obiektów
o
wartościach
historyczno-kulturowych
wchodzących
w skład urbanistycznego zespołu Starego
Miasta;
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) forma projektowanej zabudowy: budynki
wolnostojące,
b) wysokość zabudowy: max. 12,0 m,
c) wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0.2,
d) geometrię dachów: dachy wysokie,
e) obowiązek zagospodarowania
min. 50%
powierzchni
działek
jako
powierzchni
biologicznie czynnej,
5) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu
sieci wodociągowej, który należy dostosować do
zewnętrznego gaszenia pożarów,
b) odprowadzanie
ścieków
sanitarnych:
do
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód deszczowych: wody
opadowe
z
utwardzonych
nawierzchni
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów, po
odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić do
kanalizacji deszczowej,
d) zasilanie w energię elektryczną: rozbudowa
istniejącego systemu, elektroenergetycznego,
e) zaopatrzenie
w
sieć
teletechniczną:
projektowanym
systemem
infrastruktury
telekomunikacyjnej,
f) zaopatrzenie
w
ciepło:
zastosować
proekologiczne systemy grzewcze,
g) obsługa komunikacyjna: na zasadzie służebności
przejazdu;

za wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury
technicznej oraz przedsięwzięć mogących
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko o ile raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko wykaże ich
znaczące oddziaływanie,
c) ustala się strefę ochrony krajobrazu kulturowego,
ochrona polega na: zakazie nasadzeń zieleni
wysokiej w formie przysłon na przedpolu
zabudowy o wysokiej wartości kulturowej
wchodzących w skład urbanistycznego zespołu
Starego Miasta oraz na charakterystycznych
osiach widokowych;
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) parking na samochody osobowe powiązany
funkcjonalnie z istniejącym parkingiem na
działce sąsiedniej,
b) obowiązek zagospodarowania
min. 10%
powierzchni
terenu
jako
powierzchni
biologicznie czynnej w formie pasów zieleni
średniopiennej o szerokości min 5,0 m od strony
terenów zabudowy mieszkaniowej;
5) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) odprowadzenie wód deszczowych: wody
opadowe
z
utwardzonych
nawierzchni
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów, po
odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić do
kanalizacji deszczowej,
b) obsługa komunikacyjna: z istniejącego parkingu
na terenie sąsiednim,
c) sieci infrastruktury technicznej projektować jako
podziemne, zgodnie z wymogami określonymi
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu
z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą
i na warunkach określonych przez zarządcę lub
właściciela działki.

§ 11. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
KP, dla którego ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: parking,
b) dopuszczalne:
urządzenia
infrastruktury
technicznej;
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zasady lokalizowania reklam i nośników
reklamowych:
- zakaz lokalizacji wolnostojących nośników
reklamowych,
- zakaz lokalizowania reklam na ogrodzeniach
i obiektach małej architektury;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) zakaz przekształceń terenu w zakresie
makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych
z
budową
układu
komunikacyjnego
i infrastruktury technicznej,
b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

§ 12. Ustala się stawkę procentową służącą
naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości dla terenów U, MN, MW/U i KP
w wysokości: 20%.

-

Rozdział 3
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Wąbrzeźna.

powierza

się

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Kędzia

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 168
1)
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124,
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996,
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871 i z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

2)

Poz. 1404

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/36/11
Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Rada Miejska rozstrzyga co następuje:
Do w/w projektu zgłoszono uwagi, które nie zostały
uwzględnione w projekcie planu miejscowego:
1. Imię i nazwisko, adres: Beata Urbańska,
ul. Targowa 6, 87-200 Wąbrzeźno
Treść uwagi: " ... w odniesieniu do nieruchomości
zlokalizowanej na działkach nr 89/1, 91, 103, 104/1,
181, 74 położonych pomiędzy ulicami 1-ego Maja,
a Targową w Wąbrzeźnie przeznaczonych w projekcie
miejscowego planu pod budownictwo pensjonatowe,
wielorodzinne o niskiej intensywności, jednorodzinne
oraz działalność gospodarczą nieuciążliwą wnoszę
o dokonanie zapisu zgodnie, z którym: dopuszczalna
działalność handlowo-usługowa wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, m.in. miejsca postojowe) powinna zostać
oddzielona od istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
pasem zieleni
oraz
ekranami
dźwiękochłonnymi".
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której
dotyczy uwaga: działka nr 89/1 - KP - parking; działki
nr: 91, 103, 104/1, 181, 74 - poza granicami
opracowania.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
Uzasadnienie: Uwaga odnosi się do nieruchomości
zlokalizowanej na działkach nr 89/1, 91, 103, 104/1,
181 i 74, jednakże w granicach opracowania znajduje
się jedynie działka nr 89/1. Pozostałe nieruchomości
pozostają poza granicami niniejszego projektu planu,
wobec czego nie mogą stanowić przedmiotu uwag.

Na działce oznaczonej numerem 89/1 funkcjonuje
parking do obsługi prowadzonej działalności handlowej.
Teren ten został na rysunku planu oznaczony symbolem
KP, dla którego ustala się przeznaczenie terenu:
podstawowe - parking, dopuszczalne - urządzenia
infrastruktury technicznej. Proponowana zmiana ma na
celu ujednolicenie zapisów planu z faktycznym
sposobem zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie
polegające na budowie parkingu na samochody
osobowe w granicach objętych miejscowym planem nie
jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko. Spełnia również
wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ponadto projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
ustala
m.in.:
obowiązek
zagospodarowania min. 10% powierzchni terenu jako
powierzchni biologicznie czynnej w formie pasów
zieleni średniopiennej o szerokości min 5,0 m od strony
terenów zabudowy mieszkaniowej oraz zakaz
lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem dróg i sieci
infrastruktury technicznej oraz przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o ile
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
wykaże ich znaczące oddziaływanie. Projekt planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał
pozytywne uzgodnienie właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywną
opinię właściwego regionalnego dyrektora ochrony
środowiska.

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/36/11
Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie,
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
określa się następujący sposób realizacji oraz zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
1404

Na obszarze objętym zmianą planu nie występują
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
stanowiące, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy.
Wszelkie
wydatki
związane
z
realizacją
projektowanych inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej zostaną poniesione przez podmioty
gospodarcze działające na obszarze objętym planem.
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UCHWAŁA Nr VI/32/11
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1)) oraz art. 14 ust. 5
w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.2)) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze 5 godzin dziennie, poprzez realizację
programów
wychowania
przedszkolnego
uwzględniających podstawę programową wychowania
przedszkolnego (określoną przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej).
§ 2.1. Ustala się opłatę za świadczenia opiekuńczowychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywających
w Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie,
przekraczające
zakres
podstawy
programowej
wychowania przedszkolnego, w wysokości 1,35 zł za
każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce.
2. Świadczenia
opiekuńczo-wychowawcze
i dydaktyczne dla dzieci przebywających w Przedszkolu
Samorządowym w Górnej Grupie przekraczające zakres
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
obejmują w szczególności:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój
umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania
otaczającym światem;
3) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia
dzieci;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
ruchowy dziecka;
5) zabawy
tematyczne,
wspomagające
rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1,
stanowi
częściowy
koszt
zajęć
opiekuńczowychowawczych
i
dydaktycznych
obliczony
z
uwzględnieniem
wynagrodzeń
osobowych
realizujących je pracowników oraz pochodnych od tych
wynagrodzeń i wydatków rzeczowych.
§ 3.1. Upoważnia się dyrektora Przedszkola
Samorządowego do podejmowania decyzji w sprawie
całościowego lub częściowego zwolnienia z opłat
wymienionych w § 2 w uzasadnionych przypadkach.
2. Zakres świadczeń udzielanych przez Przedszkole
Samorządowe w Górnej Grupie określa umowa
1405

cywilnoprawna
przedszkola a
dziecka.

zawierana pomiędzy dyrektorem
rodzicami (opiekunami prawnymi)

§ 4. Traci moc uchwała XXX/202/10 Rady Gminy
Dragacz z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego
w Górnej Grupie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Torbicki
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94,
poz. 788 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216,
poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.
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UCHWAŁA Nr IX/54/2011
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchorączek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1)) Rada Miejska uchwala
STATUT
SOŁECTWA SUCHORĄCZEK
Gmina Więcbork
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Rozdział 1
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Ogół mieszkańców Sołectwa Suchorączek
stanowi samorząd wsi.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi Sołectwo
Suchorączek.
§ 2.1. Sołectwo położone jest w Gminie Więcbork
i obejmuje obszar o powierzchni 763.56 ha. Obszar
sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do
statutu sołectwa.
2. Sołectwo jako samorząd mieszkańców jest
jednostką pomocniczą Gminy Więcbork. Jego
mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych Sołectw
tworzą wspólnotę samorządową Gminy Więcbork.
3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami
obowiązujących przespisów w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
2) Statutu Gminy Więcbork (Dz.Urz. z 2003 r. Nr 45,
poz. 749 z późn. zm.),
3) niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Organizacja i zakres działania Sołectwa
§ 3.1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys jako organ wykonawczy.
2. Podmiotem doradczym i opiniodawczym Sołtysa
jest Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych
organów powołanych przez Zebranie Wiejskie
odpowiada kadencji Rady Miejskiej. W przypadku
zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie
trwania kadencji, kadencja nowo wybranych upływa
wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Sołtys działa do dnia
wyboru nowego Sołtysa.

§ 4.1. Podstawowym celem utworzenia i działania
Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału
w realizacji zadań Gminy.
2. Do zadań Sołectwa należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,
kulturalnych, sportu, wypoczynku, oświaty, ochrony
środowiska, estetyki wsi i innych związanych
z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania,
4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
5) współdziałanie z organami Gminy i innymi
instytucjami oraz organizacjami społecznymi
działającymi na terenie Sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 4 Sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawie Sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania
Sołectwa,
3) współuczestnictwo
w
organizowaniu
i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§ 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy
w szczególności:
1) wypowiadanie się w sprawach istotnych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) opiniowanie uchwał dotyczących dysponowania
mieniem gminnym będącym w dyspozycji Sołectwa,
4) opiniowanie przedstawionych do konsultacji przez
Radę Miejską projektów uchwał,
5) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
Zebraniami Wiejskimi,
6) dokonywanie corocznych ocen działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej przedstawionej w sprawozdaniu
z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 7.1. Uchwały, opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się
Sołtysa.
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§ 8. Dla realizacji przedsięwzięć Sołectwo może
nawiązać współpracę z innymi Sołectwami, zawierać
porozumienia określające zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadań, może też podejmować wspólne
uchwały.
Rozdział 3
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich
§ 9. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na
obszarze Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze
do Rady Miejskiej.
§ 10.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady
Sołeckiej,
2) na żądanie, co najmniej 10% mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu,
3) na wniosek Burmistrza,
4) na wniosek Rady Miejskiej.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy
w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu porządku obrad przedstawionego
przez Sołtysa po konsultacji z Radą Sołecką.
5. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy
jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy
zachodzi potrzeba zastąpienia go, Zebraniu Wiejskiemu
przewodniczy wskazany przez Sołtysa członek Rady
Sołeckiej.
6. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do:
1) określenia czasu przeznaczonego dla każdego
z mówców,
2) udzielania głosu poszczególnym mówcom,
3) udzielania głosu poza kolejnością,
4) żądania określonego zachowania od uczestników
Zebrania,
5) odebrania głosu w przypadku uniemożliwienia
prowadzenia obrad.
7. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udziela
głosu według kolejności zgłoszeń.
8. Poza kolejnością Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego udziela głosu:
1) przedstawicielom organów gminy,
2) zaproszonym gościom,
3) w celu sprostowania błędnie zrozumianego
stwierdzenia mówcy,
4) w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze
formalnym.
§ 11.1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego
zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów
"za" musi być większa od liczby głosów "przeciw").
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego obrad.
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2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny
(z wyjątkiej sytuacji określonej w § 20).
3. Obrady zebrania są protokołowane.
4. Protokół i uchwały podpisuje prowadzący
Zebranie i protokolant.
5. Oryginał protokołu wraz z listą obecności
własnoręcznie podpisaną przez obecnych, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje
Burmistrzowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty
odbycia Zebrania. Burmistrz zapewni ich realizację,
jeżeli nie naruszają interesu gminy, są podjęte w trybie
określonym w niniejszym statucie, spełniają wymogi
formalno - prawne i są zgodne z obowiązującymi
przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, wniosków
Burmistrz informuje Sołtysa na piśmie.
Rozdział 4
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej
i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej
łączności między Sołectwem a Radą Miejską
i Burmistrzem mieszkańcy wybierają ze swego grona
Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Sołtys
korzysta
z
ochrony
prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Do zadań i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej,
2) reprezentowanie
mieszkańców
Sołectwa
na
zewnątrz,
3) uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów,
zwoływanych przez Burmistrza,
4) inicjowanie aktywności mieszkańców Sołectwa
służącej poprawie życia w Sołectwie,
5) organizowanie i koordynowanie wspólnych prac na
rzecz mieszkańców,
6) współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,
7) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki
mieniem komunalnym, akceptowanie dokumentów
z tym związanych,
8) potwierdzanie
okoliczności,
których
przy
załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają
przepisy prawa,
9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb
Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie
działalności interwencyjnej w tym zakresie,
10) zapewnianie prawidłowej gospodarki środkami
finansowymi Sołectwa,
11) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji
publicznej powierzonych mu przepisami prawa,
12) upowszechnianie wśród mieszkańców Sołtectwa
treści uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń
Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy
prawa miejscowego, jak również komunikatów,
obwieszczeń i innych informacji poprzez
rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń oraz
informowanie w trakcie Zebrań i bieżących
kontaktów z mieszkańcami.
4. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys
współdziała z Radą Sołecką.
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5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada
informację o swojej działalności i działalności Rady
Sołeckiej.
§ 13. Sołtys może brać udział w sesjach Rady
Miejskiej, zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania
Wiejskiego lub Rady Sołeckiej.
§ 14.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczodoradczy.
2. Rada Sołecka składa się z 6 do 10 członków.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie
rzadziej niż 4 razy do roku. Posiedzeniom przewodniczy
Sołtys.
§ 15. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie,
2) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów planów pracy Sołectwa,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi
działającymi w Sołectwie w celu wspólnej realizacji
zadań,
5) organizowanie
wykonania
uchwał
Zebrania
Wiejskiego,
6) opiniowanie
zasadności
udziału
samorządu
mieszkańców w postępowaniu administracyjnym,
7) wspomaganie działalności Sołtysa.
Rozdział 5
Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa
§ 16.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się
w głosowaniu tajnym.
2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany
wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz.
3. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową
kadencję dokonuje się nie później niż w okresie sześciu
miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej.
4. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wyborczego
podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni
przed wyznaczoną datą.
5. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania określa Burmistrz na podstawie stałego
rejestru wyborców.
§ 17.1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa,
Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest
obecność potwierdzona własnoręcznym podpisem na
liście obecności, co najmniej 40 stałych mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu
wyborczym nie uzyska się obecności wymaganej liczby
mieszkańców, wybory przeprowadza się na następnym
Zebraniu w tym samym dniu po upływie 20 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez względu na liczbę
osób uczestniczących. W takim przypadku liczba

uczestniczących
stanowi
ważne
przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego.
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quorum

dla

§ 18.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w
składzie co najmniej 3-osobowym, wybrana spośród
uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem nie
może być osoba kandydująca do wybieranych organów
Sołectwa.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru,
5) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz
Przewodniczący Zebrania.
4. Protokół powinien zawierać co najmniej:
1) skład komisji skrutacyjnej,
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
3) liczbę osób uczestniczących w głosowaniu,
4) ilość głosów ważnych i nieważnych,
5) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
6) informacje o wynikach wyborów.
§ 19.1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
wybór Sołtysa.
§ 20. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 21. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi
pieczęcią Rady Miejskiej.
§ 22.1. Zgłoszonych kandydatów wpisuje się na
karcie w porządku alfabetycznym, po wyrażeniu zgody
kandydaującego.
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie
znaku "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje
się głos. Głos jest ważny jeżeli postawiono tylko jeden
znak "X".
§ 23.1. Głos nieważny to:
1) głos na kartach całkowicie przedartych,
2) głos na kartach nieopatrzonych pieczęcią Rady
Miejskiej,
3) głos, na którym wyborca postawił więcej niż jeden
znak "X" lub nie postawił żadnego znaku "X".
2. Za wybranego uważa się tego kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
3. Jeżeli liczba głosów jest jednakowa, organizuje
się drugą turę wyborów wśród kandydatów, którzy
otrzymali równą ilość głosów.
§ 24.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio
odpowiedzialni
przed
Zebraniem
Wiejskim za realizację zadań i mogą być przez Zebranie
Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują
swoich
obowiązków,
naruszają
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postanowienia statutu, nie realizują uchwał Zebrania lub
dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii
środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być
podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

4) żądanie niezbędnych informacji i
dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

§ 25.1. W przypadku odwołania lub rezygnacji
z funkcji Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie dla
wyboru nowego Sołtysa, w trybie określonym w § 16.
2. Nie przeprowadza się wyborów Sołtysa
w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało
6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki
Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.
3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej
przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane
przez Sołtysa.

§ 30. Do czasu wyboru nowych Rad Sołeckich
działalność organów sołeckich odbywa się na
dotychczasowych zasadach.

danych

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy
i przepisy ustaw.

Rozdział 6
Zasady gospodarowania mieniem gminnym
i komunalnym

§ 32. Zmiany w Statucie Sołectwa podlegają
zatwierdzeniu przez Radę Miejską i mogą być
dokonywane:
1) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
2) z inicjatywy Rady Miejskiej po uzyskaniu opinii
Zebrania Wiejskiego.

§ 26.1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia
komunalnego.
2. Upoważnia się organy Sołectwa według ich
kompetencji do prowadzenia bieżących spraw
związanych z eksploatacją mienia.

§ 33. W uchwale XXIX/274/2005 Rady Miejskiej
w Więcborku z dnia 25 maja 2005r. w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 77, poz. 1421 z późn. zm.2))
w § 1 uchyla się ust. 13.

Rozdział 7
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 34. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

powierza

się

§ 27.1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki
finansowej Sołectwa ustala się w ramach budżetu
gminy.
2. Rada Miejska może w terminie do 31 marca
każdego roku podjąć uchwałę o wyodrębnieniu
w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.

§ 28.1. Środki finansowe Sołectwa przeznaczone są
na cele określone w planie finansowo-rzeczowym
Sołectwa uchwalonym corocznie przez Zebranie
Wiejskie, w terminie do końca września każdego roku.
Plan finansowo-rzeczowy stanowi integralną część
budżetu gminy.
2. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa
zapewnia Burmistrz.
3. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa
sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację
w tym zakresie Burmistrzowi.

1)

Rozdział 8
Zakres i formy kontroli pracy organów Sołectwa
§ 29.1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa
sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Podstawowymi środkami nadzoru są:
1) rozpatrywanie
sprawozdań
z
działalności
gospodarczej, finansowej i społecznej,
2) dokonywanie lustracji i oceny stanu Sołectwa,
3) czuwanie nad stanem mienia,

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 117, poz. 679.
2)
Zmiany wymienionej uchwały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2009 r. Nr 98, poz. 1642 i poz. 1643, z 2010 r. Nr 108, poz. 1369
i poz. 1370 oraz Nr 120, poz. 1564.
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UCHWAŁA Nr IX/55/2011
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) Rada Miejska uchwala
STATUT
SOŁECTWA ZAKRZEWEK
Gmina Więcbork
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Rozdział 1
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Ogół mieszkańców Sołectwa Zakrzewek
stanowi samorząd wsi.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi Sołectwo
Zakrzewek.

§ 2.1. Sołectwo położone jest w Gminie Więcbork
i obejmuje obszar o powierzchni 668.34 ha. Obszar
sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do
statutu sołectwa.
2. Sołectwo jako samorząd mieszkańców jest
jednostką pomocniczą Gminy Więcbork. Jego
mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych Sołectw
tworzą wspólnotę samorządową Gminy Więcbork.
3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami
obowiązujących przespisów w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
2) Statutu Gminy Więcbork (Dz.Urz. z 2003 r. Nr 45,
poz. 749 z późn. zm.),
3) niniejszego Statutu.
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Rozdział 2
Organizacja i zakres działania Sołectwa
§ 3.1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys jako organ wykonawczy.
2. Podmiotem doradczym i opiniodawczym Sołtysa
jest Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych
organów powołanych przez Zebranie Wiejskie
odpowiada kadencji Rady Miejskiej. W przypadku
zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie
trwania kadencji, kadencja nowo wybranych upływa
wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Sołtys działa do dnia
wyboru nowego Sołtysa.
§ 4.1. Podstawowym celem utworzenia i działania
Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału
w realizacji zadań Gminy.
2. Do zadań Sołectwa należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,
kulturalnych, sportu, wypoczynku, oświaty, ochrony
środowiska, estetyki wsi i innych związanych
z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania,
4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
5) współdziałanie z organami Gminy i innymi
instytucjami oraz organizacjami społecznymi
działającymi na terenie Sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 4 Sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawie Sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania
Sołectwa,
3) współuczestnictwo
w
organizowaniu
i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§ 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy
w szczególności:
1) wypowiadanie się w sprawach istotnych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) opiniowanie uchwał dotyczących dysponowania
mieniem gminnym będącym w dyspozycji Sołectwa,
4) opiniowanie przedstawionych do konsultacji przez
Radę Miejską projektów uchwał,
5) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
Zebraniami Wiejskimi,
6) dokonywanie corocznych ocen działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej przedstawionej w sprawozdaniu
z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
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§ 7.1. Uchwały, opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się
Sołtysa.
§ 8. Dla realizacji przedsięwzięć Sołectwo może
nawiązać współpracę z innymi Sołectwami, zawierać
porozumienia określające zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadań, może też podejmować wspólne
uchwały.
Rozdział 3
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich
§ 9. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na
obszarze Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze
do Rady Miejskiej.
§ 10.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady
Sołeckiej,
2) na żądanie, co najmniej 10% mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu,
3) na wniosek Burmistrza,
4) na wniosek Rady Miejskiej.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy
w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu porządku obrad przedstawionego
przez Sołtysa po konsultacji z Radą Sołecką.
5. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy
jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy
zachodzi potrzeba zastąpienia go, Zebraniu Wiejskiemu
przewodniczy wskazany przez Sołtysa członek Rady
Sołeckiej.
6. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do:
1) określenia czasu przeznaczonego dla każdego
z mówców,
2) udzielania głosu poszczególnym mówcom,
3) udzielania głosu poza kolejnością,
4) żądania określonego zachowania od uczestników
Zebrania,
5) odebrania głosu w przypadku uniemożliwienia
prowadzenia obrad.
7. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udziela
głosu według kolejności zgłoszeń.
8. Poza kolejnością Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego udziela głosu:
1) przedstawicielom organów gminy,
2) zaproszonym gościom,
3) w celu sprostowania błędnie zrozumianego
stwierdzenia mówcy,
4) w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze
formalnym.
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§ 11.1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego
zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów
"za" musi być większa od liczby głosów "przeciw").
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego obrad.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny
(z wyjątkiej sytuacji określonej w § 20).
3. Obrady zebrania są protokołowane.
4. Protokół i uchwały podpisuje prowadzący
Zebranie i protokolant.
5. Oryginał protokołu wraz z listą obecności
własnoręcznie podpisaną przez obecnych, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje
Burmistrzowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty
odbycia Zebrania. Burmistrz zapewni ich realizację,
jeżeli nie naruszają interesu gminy, są podjęte w trybie
określonym w niniejszym statucie, spełniają wymogi
formalno - prawne i są zgodne z obowiązującymi
przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, wniosków
Burmistrz informuje Sołtysa na piśmie.
Rozdział 4
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej
i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej
łączności między Sołectwem a Radą Miejską
i Burmistrzem mieszkańcy wybierają ze swego grona
Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Sołtys
korzysta
z
ochrony
prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Do zadań i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej,
2) reprezentowanie
mieszkańców
Sołectwa
na
zewnątrz,
3) uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów,
zwoływanych przez Burmistrza,
4) inicjowanie aktywności mieszkańców Sołectwa
służącej poprawie życia w Sołectwie,
5) organizowanie i koordynowanie wspólnych prac na
rzecz mieszkańców,
6) współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,
7) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki
mieniem komunalnym, akceptowanie dokumentów
z tym związanych,
8) potwierdzanie
okoliczności,
których
przy
załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają
przepisy prawa,
9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb
Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie
działalności interwencyjnej w tym zakresie,
10) zapewnianie prawidłowej gospodarki środkami
finansowymi Sołectwa,
11) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji
publicznej powierzonych mu przepisami prawa,
12) upowszechnianie wśród mieszkańców Sołtectwa
treści uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń
Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy
prawa miejscowego, jak również komunikatów,
obwieszczeń i innych informacji poprzez
rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń oraz
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informowanie w trakcie Zebrań i bieżących
kontaktów z mieszkańcami.
4. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys
współdziała z Radą Sołecką.
5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada
informację o swojej działalności i działalności Rady
Sołeckiej.
§ 13. Sołtys może brać udział w sesjach Rady
Miejskiej, zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania
Wiejskiego lub Rady Sołeckiej.
§ 14.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczodoradczy.
2. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 członków.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie
rzadziej niż 4 razy do roku. Posiedzeniom przewodniczy
Sołtys.
§ 15. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie,
2) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów planów pracy Sołectwa,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi
działającymi w Sołectwie w celu wspólnej realizacji
zadań,
5) organizowanie
wykonania
uchwał
Zebrania
Wiejskiego,
6) opiniowanie
zasadności
udziału
samorządu
mieszkańców w postępowaniu administracyjnym,
7) wspomaganie działalności Sołtysa.
Rozdział 5
Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa
§ 16.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się
w głosowaniu tajnym.
2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany
wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz.
3. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową
kadencję dokonuje się nie później niż w okresie sześciu
miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej.
4. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wyborczego
podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni
przed wyznaczoną datą.
5. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania określa Burmistrz na podstawie stałego
rejestru wyborców.
§ 17.1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa,
Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest
obecność potwierdzona własnoręcznym podpisem na
liście obecności, co najmniej 30% stałych mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu
wyborczym nie uzyska się obecności wymaganej liczby
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mieszkańców, wybory przeprowadza się na następnym
Zebraniu w tym samym dniu po upływie 20 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez względu na liczbę
osób uczestniczących. W takim przypadku liczba
uczestniczących
stanowi
ważne
quorum
dla
przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego.
§ 18.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w składzie co najmniej 3-osobowym, wybrana spośród
uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem nie
może być osoba kandydująca do wybieranych organów
Sołectwa.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru,
5) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz
Przewodniczący Zebrania.
4. Protokół powinien zawierać co najmniej:
1) skład komisji skrutacyjnej,
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
3) liczbę osób uczestniczących w głosowaniu,
4) ilość głosów ważnych i nieważnych,
5) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
6) informacje o wynikach wyborów.
§ 19.1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
wybór Sołtysa.
§ 20. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 21. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi
pieczęcią Rady Miejskiej.
§ 22.1. Zgłoszonych kandydatów wpisuje się na
karcie w porządku alfabetycznym, po wyrażeniu zgody
kandydaującego.
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie
znaku "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje
się głos. Głos jest ważny jeżeli postawiono tylko jeden
znak "X".
§ 23.1. Głos nieważny to:
1) głos na kartach całkowicie przedartych,
2) głos na kartach nieopatrzonych pieczęcią Rady
Miejskiej,
3) głos, na którym wyborca postawił więcej niż jeden
znak "X" lub nie postawił żadnego znaku "X".
2. Za wybranego uważa się tego kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
3. Jeżeli liczba głosów jest jednakowa, organizuje
się drugą turę wyborów wśród kandydatów, którzy
otrzymali równą ilość głosów.
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§ 24.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio
odpowiedzialni
przed
Zebraniem
Wiejskim za realizację zadań i mogą być przez Zebranie
Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują
swoich
obowiązków,
naruszają
postanowienia statutu, nie realizują uchwał Zebrania lub
dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii
środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być
podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 25.1. W przypadku odwołania lub rezygnacji
z funkcji Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie dla
wyboru nowego Sołtysa, w trybie określonym w § 16.
2. Nie przeprowadza się wyborów Sołtysa
w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało
6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki
Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.
3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej
przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane
przez Sołtysa.
Rozdział 6
Zasady gospodarowania mieniem gminnym
i komunalnym
§ 26.1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia
komunalnego.
2. Upoważnia się organy Sołectwa według ich
kompetencji do prowadzenia bieżących spraw
związanych z eksploatacją mienia.
Rozdział 7
Gospodarka finansowa Sołectwa
§ 27.1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki
finansowej Sołectwa ustala się w ramach budżetu
gminy.
2. Rada Miejska może w terminie do 31 marca
każdego roku podjąć uchwałę o wyodrębnieniu
w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.
§ 28.1. Środki finansowe Sołectwa przeznaczone są
na cele określone w planie finansowo-rzeczowym
Sołectwa uchwalonym corocznie przez Zebranie
Wiejskie, w terminie do końca września każdego roku.
Plan finansowo-rzeczowy stanowi integralną część
budżetu gminy.
2. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa
zapewnia Burmistrz.
3. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa
sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację
w tym zakresie Burmistrzowi.
Rozdział 8
Zakres i formy kontroli pracy organów Sołectwa
§ 29.1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa
sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Podstawowymi środkami nadzoru są:
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1) rozpatrywanie
sprawozdań
z
działalności
gospodarczej, finansowej i społecznej,
2) dokonywanie lustracji i oceny stanu Sołectwa,
3) czuwanie nad stanem mienia,
4) żądanie niezbędnych informacji i danych
dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 30. Do czasu wyboru nowych Rad Sołeckich
działalność organów sołeckich odbywa się na
dotychczasowych zasadach.
§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy
i przepisy ustaw.
§ 32. Zmiany w Statucie Sołectwa podlegają
zatwierdzeniu przez Radę Miejską i mogą być
dokonywane:
1) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
2) z inicjatywy Rady Miejskiej po uzyskaniu opinii
Zebrania Wiejskiego.
§ 33. W uchwale XXIX/274/2005 Rady Miejskiej
w Więcborku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 77, poz. 1421 z późn. zm.2))
w § 1 uchyla się ust. 19.
§ 34. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

powierza

się

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679.
2)
Zmiany wymienionej uchwały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2009 r. Nr 98, poz. 1642 i poz. 1643, z 2010 r. Nr 108, poz. 1369
i poz. 1370 oraz Nr 120, poz. 1564.
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UCHWAŁA Nr IX/56/2011
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witunia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1)) Rada Miejska uchwala
STATUT
SOŁECTWA WITUNIA
Gmina Więcbork
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Rozdział 1
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Ogół mieszkańców Sołectwa Witunia
stanowi samorząd wsi.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi Sołectwo
Witunia.
§ 2.1. Sołectwo położone jest w Gminie Więcbork
i obejmuje obszar o powierzchni 906 ha. Obszar
sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do
statutu sołectwa.
2. Sołectwo jako samorząd mieszkańców jest
jednostką pomocniczą Gminy Więcbork. Jego
mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych Sołectw
tworzą wspólnotę samorządową Gminy Więcbork.
3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami
obowiązujących przespisów w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
2) Statutu Gminy Więcbork (Dz.Urz. z 2003 r. Nr 45,
poz. 749 z późn. zm.),
3) niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Organizacja i zakres działania Sołectwa
§ 3.1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys jako organ wykonawczy.
2. Podmiotem doradczym i opiniodawczym Sołtysa
jest Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych
organów powołanych przez Zebranie Wiejskie
odpowiada kadencji Rady Miejskiej. W przypadku
zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie
trwania kadencji, kadencja nowo wybranych upływa
wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Sołtys działa do dnia
wyboru nowego Sołtysa.
§ 4.1. Podstawowym celem utworzenia i działania
Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału
w realizacji zadań Gminy.

2. Do zadań Sołectwa należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,
kulturalnych, sportu, wypoczynku, oświaty, ochrony
środowiska, estetyki wsi i innych związanych
z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania,
4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
5) współdziałanie z organami Gminy i innymi
instytucjami oraz organizacjami społecznymi
działającymi na terenie Sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 4 Sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawie Sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania
Sołectwa,
3) współuczestnictwo
w
organizowaniu
i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§ 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy
w szczególności:
1) wypowiadanie się w sprawach istotnych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) opiniowanie uchwał dotyczących dysponowania
mieniem gminnym będącym w dyspozycji Sołectwa,
4) opiniowanie przedstawionych do konsultacji przez
Radę Miejską projektów uchwał,
5) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
Zebraniami Wiejskimi,
6) dokonywanie corocznych ocen działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej przedstawionej w sprawozdaniu
z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 7.1. Uchwały, opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się
Sołtysa.
§ 8. Dla realizacji przedsięwzięć Sołectwo może
nawiązać współpracę z innymi Sołectwami, zawierać
porozumienia określające zakres i sposób wykonywania
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wspólnych zadań, może też podejmować wspólne
uchwały.
Rozdział 3
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich
§ 9. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na
obszarze Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze
do Rady Miejskiej.
§ 10.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady
Sołeckiej,
2) na żądanie, co najmniej 10% mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu,
3) na wniosek Burmistrza,
4) na wniosek Rady Miejskiej.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy
w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu porządku obrad przedstawionego
przez Sołtysa po konsultacji z Radą Sołecką.
5. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy
jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy
zachodzi potrzeba zastąpienia go, Zebraniu Wiejskiemu
przewodniczy wskazany przez Sołtysa członek Rady
Sołeckiej.
6. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do:
1) określenia czasu przeznaczonego dla każdego
z mówców,
2) udzielania głosu poszczególnym mówcom,
3) udzielania głosu poza kolejnością,
4) żądania określonego zachowania od uczestników
Zebrania,
5) odebrania głosu w przypadku uniemożliwienia
prowadzenia obrad.
7. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udziela
głosu według kolejności zgłoszeń.
8. Poza kolejnością Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego udziela głosu:
1) przedstawicielom organów gminy,
2) zaproszonym gościom,
3) w celu sprostowania błędnie zrozumianego
stwierdzenia mówcy,
4) w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze
formalnym.
§ 11.1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego
zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów
"za" musi być większa od liczby głosów "przeciw").
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego obrad.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny
(z wyjątkiej sytuacji określonej w § 20).
3. Obrady zebrania są protokołowane.
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4. Protokół i uchwały podpisuje prowadzący
Zebranie i protokolant.
5. Oryginał protokołu wraz z listą obecności
własnoręcznie podpisaną przez obecnych, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje
Burmistrzowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty
odbycia Zebrania. Burmistrz zapewni ich realizację,
jeżeli nie naruszają interesu gminy, są podjęte w trybie
określonym w niniejszym statucie, spełniają wymogi
formalno-prawne i są zgodne z obowiązującymi
przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, wniosków
Burmistrz informuje Sołtysa na piśmie.
Rozdział 4
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej
i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej
łączności między Sołectwem a Radą Miejską
i Burmistrzem mieszkańcy wybierają ze swego grona
Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Sołtys
korzysta
z
ochrony
prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Do zadań i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej,
2) reprezentowanie
mieszkańców
Sołectwa
na
zewnątrz,
3) uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów,
zwoływanych przez Burmistrza,
4) inicjowanie aktywności mieszkańców Sołectwa
służącej poprawie życia w Sołectwie,
5) organizowanie i koordynowanie wspólnych prac na
rzecz mieszkańców,
6) współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,
7) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki
mieniem komunalnym, akceptowanie dokumentów
z tym związanych,
8) potwierdzanie
okoliczności,
których
przy
załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają
przepisy prawa,
9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb
Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie
działalności interwencyjnej w tym zakresie,
10) zapewnianie prawidłowej gospodarki środkami
finansowymi Sołectwa,
11) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji
publicznej powierzonych mu przepisami prawa,
12) upowszechnianie wśród mieszkańców Sołtectwa
treści uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń
Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy
prawa miejscowego, jak również komunikatów,
obwieszczeń i innych informacji poprzez
rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń oraz
informowanie w trakcie Zebrań i bieżących
kontaktów z mieszkańcami.
4. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys
współdziała z Radą Sołecką.
5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada
informację o swojej działalności i działalności Rady
Sołeckiej.
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§ 13. Sołtys może brać udział w sesjach Rady
Miejskiej, zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania
Wiejskiego lub Rady Sołeckiej.
§ 14.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczodoradczy.
2. Rada Sołecka składa się z 7 członków.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie
rzadziej niż 4 razy do roku. Posiedzeniom przewodniczy
Sołtys.
§ 15. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie,
2) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów planów pracy Sołectwa,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi
działającymi w Sołectwie w celu wspólnej realizacji
zadań,
5) organizowanie
wykonania
uchwał
Zebrania
Wiejskiego,
6) opiniowanie
zasadności
udziału
samorządu
mieszkańców w postępowaniu administracyjnym,
7) wspomaganie działalności Sołtysa.
Rozdział 5
Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa
§ 16.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się
w głosowaniu tajnym.
2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany
wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz.
3. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową
kadencję dokonuje się nie później niż w okresie sześciu
miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej.
4. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wyborczego
podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni
przed wyznaczoną datą.
5. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania określa Burmistrz na podstawie stałego
rejestru wyborców.
§ 17.1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa,
Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest
obecność potwierdzona własnoręcznym podpisem na
liście obecności, co najmniej 30% stałych mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu
wyborczym nie uzyska się obecności wymaganej liczby
mieszkańców, wybory przeprowadza się na następnym
Zebraniu w tym samym dniu po upływie 20 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez względu na liczbę
osób uczestniczących. W takim przypadku liczba
uczestniczących
stanowi
ważne
quorum
dla
przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego.
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§ 18.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w składzie co najmniej 3-osobowym, wybrana spośród
uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem nie
może być osoba kandydująca do wybieranych organów
Sołectwa.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru,
5) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz
Przewodniczący Zebrania.
4. Protokół powinien zawierać co najmniej:
1) skład komisji skrutacyjnej,
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
3) liczbę osób uczestniczących w głosowaniu,
4) ilość głosów ważnych i nieważnych,
5) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
6) informacje o wynikach wyborów.
§ 19.1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
wybór Sołtysa.
§ 20. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 21. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi
pieczęcią Rady Miejskiej.
§ 22.1. Zgłoszonych kandydatów wpisuje się na
karcie w porządku alfabetycznym, po wyrażeniu zgody
kandydaującego.
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie
znaku "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje
się głos. Głos jest ważny jeżeli postawiono tylko jeden
znak "X".
§ 23.1. Głos nieważny to:
1) głos na kartach całkowicie przedartych,
2) głos na kartach nieopatrzonych pieczęcią Rady
Miejskiej,
3) głos, na którym wyborca postawił więcej niż jeden
znak "X" lub nie postawił żadnego znaku "X".
2. Za wybranego uważa się tego kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
3. Jeżeli liczba głosów jest jednakowa, organizuje
się drugą turę wyborów wśród kandydatów, którzy
otrzymali równą ilość głosów.
§ 24.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio
odpowiedzialni
przed
Zebraniem
Wiejskim za realizację zadań i mogą być przez Zebranie
Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują
swoich
obowiązków,
naruszają
postanowienia statutu, nie realizują uchwał Zebrania lub
dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii
środowiska.
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2. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być
podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 25.1. W przypadku odwołania lub rezygnacji
z funkcji Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie dla
wyboru nowego Sołtysa, w trybie określonym w § 16.
2. Nie przeprowadza się wyborów Sołtysa
w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało
6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki
Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.
3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej
przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane
przez Sołtysa.

§ 30. Do czasu wyboru nowych Rad Sołeckich
działalność organów sołeckich odbywa się na
dotychczasowych zasadach.
§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy
i przepisy ustaw.

Rozdział 6
Zasady gospodarowania mieniem gminnym
i komunalnym

§ 32. Zmiany w Statucie Sołectwa podlegają
zatwierdzeniu przez Radę Miejską i mogą być
dokonywane:
1) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
2) z inicjatywy Rady Miejskiej po uzyskaniu opinii
Zebrania Wiejskiego.

§ 26.1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia
komunalnego.
2. Upoważnia się organy Sołectwa według ich
kompetencji do prowadzenia bieżących spraw
związanych z eksploatacją mienia.

§ 33. W uchwale XXIX/274/2005 Rady Miejskiej
w Więcborku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 77, poz. 1421 z późn. zm.2))
w § 1 uchyla się ust. 16.

Rozdział 7
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 34. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

powierza

się

§ 27.1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki
finansowej Sołectwa ustala się w ramach budżetu
gminy.
2. Rada Miejska może w terminie do 31 marca
każdego roku podjąć uchwałę o wyodrębnieniu
w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.

§ 28.1. Środki finansowe Sołectwa przeznaczone są
na cele określone w planie finansowo-rzeczowym
Sołectwa uchwalonym corocznie przez Zebranie
Wiejskie, w terminie do końca września każdego roku.
Plan finansowo-rzeczowy stanowi integralną część
budżetu gminy.
2. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa
zapewnia Burmistrz.
3. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa
sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację
w tym zakresie Burmistrzowi.

1)

Rozdział 8
Zakres i formy kontroli pracy organów Sołectwa
§ 29.1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa
sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Podstawowymi środkami nadzoru są:
1) rozpatrywanie
sprawozdań
z
działalności
gospodarczej, finansowej i społecznej,
2) dokonywanie lustracji i oceny stanu Sołectwa,
3) czuwanie nad stanem mienia,
4) żądanie niezbędnych informacji i danych
dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679.
2)
Zmiany wymienionej uchwały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2009 r. Nr 98, poz. 1642 i poz. 1643, z 2010 r. Nr 108, poz. 1369
i poz. 1370 oraz Nr 120, poz. 1564.
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UCHWAŁA Nr IX/57/2011
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgniłka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) Rada Miejska uchwala
STATUT
SOŁECTWA ZGNIŁKA
Gmina Więcbork
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Rozdział 1
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Ogół mieszkańców Sołectwa Zgniłka stanowi
samorząd wsi.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi Sołectwo
Zgniłka.

§ 2.1. Sołectwo położone jest w Gminie Więcbork i
obejmuje obszar o powierzchni 383.09 ha. Obszar
sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do
statutu sołectwa.
2. Sołectwo jako samorząd mieszkańców jest
jednostką pomocniczą Gminy Więcbork. Jego
mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych Sołectw
tworzą wspólnotę samorządową Gminy Więcbork.
3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami
obowiązujących przespisów w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
2) Statutu Gminy Więcbork (Dz.Urz. z 2003 r. Nr 45,
poz. 749 z późn. zm.),
3) niniejszego Statutu.
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Rozdział 2
Organizacja i zakres działania Sołectwa
§ 3.1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys jako organ wykonawczy.
2. Podmiotem doradczym i opiniodawczym Sołtysa
jest Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych
organów powołanych przez Zebranie Wiejskie
odpowiada kadencji Rady Miejskiej. W przypadku
zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie
trwania kadencji, kadencja nowo wybranych upływa
wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Sołtys działa do dnia
wyboru nowego Sołtysa.
§ 4.1. Podstawowym celem utworzenia i działania
Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału
w realizacji zadań Gminy.
2. Do zadań Sołectwa należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,
kulturalnych, sportu, wypoczynku, oświaty, ochrony
środowiska, estetyki wsi i innych związanych
z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania,
4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
5) współdziałanie z organami Gminy i innymi
instytucjami oraz organizacjami społecznymi
działającymi na terenie Sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 4 Sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawie Sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania
Sołectwa,
3) współuczestnictwo
w
organizowaniu
i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§ 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy
w szczególności:
1) wypowiadanie się w sprawach istotnych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) opiniowanie uchwał dotyczących dysponowania
mieniem gminnym będącym w dyspozycji Sołectwa,
4) opiniowanie przedstawionych do konsultacji przez
Radę Miejską projektów uchwał,
5) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
Zebraniami Wiejskimi,
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6) dokonywanie corocznych ocen działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej przedstawionej w sprawozdaniu
z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 7.1. Uchwały, opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się
Sołtysa.
§ 8. Dla realizacji przedsięwzięć Sołectwo może
nawiązać współpracę z innymi Sołectwami, zawierać
porozumienia określające zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadań, może też podejmować wspólne
uchwały.
Rozdział 3
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich
§ 9. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na
obszarze Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze
do Rady Miejskiej.
§ 10.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady
Sołeckiej,
2) na żądanie, co najmniej 10% mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu,
3) na wniosek Burmistrza,
4) na wniosek Rady Miejskiej.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy
w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu porządku obrad przedstawionego
przez Sołtysa po konsultacji z Radą Sołecką.
5. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy
jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy
zachodzi potrzeba zastąpienia go, Zebraniu Wiejskiemu
przewodniczy wskazany przez Sołtysa członek Rady
Sołeckiej.
6. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do:
1) określenia czasu przeznaczonego dla każdego
z mówców,
2) udzielania głosu poszczególnym mówcom,
3) udzielania głosu poza kolejnością,
4) żądania określonego zachowania od uczestników
Zebrania,
5) odebrania głosu w przypadku uniemożliwienia
prowadzenia obrad.
7. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udziela
głosu według kolejności zgłoszeń.
8. Poza kolejnością Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego udziela głosu:
1) przedstawicielom organów gminy,
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2) zaproszonym gościom,
3) w celu sprostowania błędnie zrozumianego
stwierdzenia mówcy,
4) w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze
formalnym.
§ 11.1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego
zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów
"za" musi być większa od liczby głosów "przeciw").
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego obrad.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny
(z wyjątkiej sytuacji określonej w § 20).
3. Obrady zebrania są protokołowane.
4. Protokół i uchwały podpisuje prowadzący
Zebranie i protokolant.
5. Oryginał protokołu wraz z listą obecności
własnoręcznie podpisaną przez obecnych, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje
Burmistrzowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty
odbycia Zebrania. Burmistrz zapewni ich realizację,
jeżeli nie naruszają interesu gminy, są podjęte w trybie
określonym w niniejszym statucie, spełniają wymogi
formalno - prawne i są zgodne z obowiązującymi
przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, wniosków
Burmistrz informuje Sołtysa na piśmie.
Rozdział 4
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej
i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej
łączności między Sołectwem a Radą Miejską
i Burmistrzem mieszkańcy wybierają ze swego grona
Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Sołtys
korzysta
z
ochrony
prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Do zadań i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej,
2) reprezentowanie
mieszkańców
Sołectwa
na
zewnątrz,
3) uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów,
zwoływanych przez Burmistrza,
4) inicjowanie aktywności mieszkańców Sołectwa
służącej poprawie życia w Sołectwie,
5) organizowanie i koordynowanie wspólnych prac na
rzecz mieszkańców,
6) współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,
7) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki
mieniem komunalnym, akceptowanie dokumentów
z tym związanych,
8) potwierdzanie
okoliczności,
których
przy
załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają
przepisy prawa,
9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb
Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie
działalności interwencyjnej w tym zakresie,
10) zapewnianie prawidłowej gospodarki środkami
finansowymi Sołectwa,
11) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji
publicznej powierzonych mu przepisami prawa,
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12) upowszechnianie wśród mieszkańców Sołtectwa
treści uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń
Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy
prawa miejscowego, jak również komunikatów,
obwieszczeń i innych informacji poprzez
rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń oraz
informowanie w trakcie Zebrań i bieżących
kontaktów z mieszkańcami.
4. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys
współdziała z Radą Sołecką.
5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada
informację o swojej działalności i działalności Rady
Sołeckiej.
§ 13. Sołtys może brać udział w sesjach Rady
Miejskiej, zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania
Wiejskiego lub Rady Sołeckiej.
§ 14.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczodoradczy.
2. Rada Sołecka składa się z 2 członków.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie
rzadziej niż 2 razy do roku. Posiedzeniom przewodniczy
Sołtys.
§ 15. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie,
2) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów planów pracy Sołectwa,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi
działającymi w Sołectwie w celu wspólnej realizacji
zadań,
5) organizowanie
wykonania
uchwał
Zebrania
Wiejskiego,
6) opiniowanie
zasadności
udziału
samorządu
mieszkańców w postępowaniu administracyjnym,
7) wspomaganie działalności Sołtysa.
Rozdział 5
Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa
§ 16.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się
w głosowaniu tajnym.
2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany
wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz.
3. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową
kadencję dokonuje się nie później niż w okresie sześciu
miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej.
4. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wyborczego
podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni
przed wyznaczoną datą.
5. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania określa Burmistrz na podstawie stałego
rejestru wyborców.
§ 17.1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa,
Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest
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obecność potwierdzona własnoręcznym podpisem na
liście obecności, co najmniej 30% stałych mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu
wyborczym nie uzyska się obecności wymaganej liczby
mieszkańców, wybory przeprowadza się na następnym
Zebraniu w tym samym dniu po upływie 20 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez względu na liczbę
osób uczestniczących. W takim przypadku liczba
uczestniczących
stanowi
ważne
quorum
dla
przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego.
§ 18.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w składzie co najmniej 3-osobowym, wybrana spośród
uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem nie
może być osoba kandydująca do wybieranych organów
Sołectwa.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru,
5) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz
Przewodniczący Zebrania.
4. Protokół powinien zawierać co najmniej:
1) skład komisji skrutacyjnej,
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
3) liczbę osób uczestniczących w głosowaniu,
4) ilość głosów ważnych i nieważnych,
5) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
6) informacje o wynikach wyborów.
§ 19.1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
wybór Sołtysa.
§ 20. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 21. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi
pieczęcią Rady Miejskiej.
§ 22.1. Zgłoszonych kandydatów wpisuje się na
karcie w porządku alfabetycznym, po wyrażeniu zgody
kandydaującego.
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie
znaku "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje
się głos. Głos jest ważny jeżeli postawiono tylko jeden
znak "X".
§ 23.1. Głos nieważny to:
1) głos na kartach całkowicie przedartych,
2) głos na kartach nieopatrzonych pieczęcią Rady
Miejskiej,
3) głos, na którym wyborca postawił więcej niż jeden
znak "X" lub nie postawił żadnego znaku "X".
2. Za wybranego uważa się tego kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
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3. Jeżeli liczba głosów jest jednakowa, organizuje
się drugą turę wyborów wśród kandydatów, którzy
otrzymali równą ilość głosów.
§ 24.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio
odpowiedzialni
przed
Zebraniem
Wiejskim za realizację zadań i mogą być przez Zebranie
Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują
swoich
obowiązków,
naruszają
postanowienia statutu, nie realizują uchwał Zebrania lub
dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii
środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być
podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 25.1. W przypadku odwołania lub rezygnacji
z funkcji Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie dla
wyboru nowego Sołtysa, w trybie określonym w § 16.
2. Nie przeprowadza się wyborów Sołtysa
w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało
6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki
Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.
3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej
przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane
przez Sołtysa.
Rozdział 6
Zasady gospodarowania mieniem gminnym
i komunalnym
§ 26.1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia
komunalnego.
2. Upoważnia się organy Sołectwa według ich
kompetencji do prowadzenia bieżących spraw
związanych z eksploatacją mienia.
Rozdział 7
Gospodarka finansowa Sołectwa
§ 27.1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki
finansowej Sołectwa ustala się w ramach budżetu
gminy.
2. Rada Miejska może w terminie do 31 marca
każdego roku podjąć uchwałę o wyodrębnieniu
w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.
§ 28.1. Środki finansowe Sołectwa przeznaczone są
na cele określone w planie finansowo-rzeczowym
Sołectwa uchwalonym corocznie przez Zebranie
Wiejskie, w terminie do końca września każdego roku.
Plan finansowo-rzeczowy stanowi integralną część
budżetu gminy.
2. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa
zapewnia Burmistrz.
3. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa
sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację
w tym zakresie Burmistrzowi.
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Rozdział 8
Zakres i formy kontroli pracy organów Sołectwa
§ 29.1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa
sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Podstawowymi środkami nadzoru są:
1) rozpatrywanie
sprawozdań
z
działalności
gospodarczej, finansowej i społecznej,
2) dokonywanie lustracji i oceny stanu Sołectwa,
3) czuwanie nad stanem mienia,
4) żądanie niezbędnych informacji i danych
dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

§ 33. W uchwale XXIX/274/2005 Rady Miejskiej
w Więcborku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 77, poz. 1421 z późn. zm.2))
w § 1 uchyla się ust. 21.
§ 34. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy
i przepisy ustaw.
§ 32. Zmiany w Statucie Sołectwa podlegają
zatwierdzeniu przez Radę Miejską i mogą być
dokonywane:
1) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
2) z inicjatywy Rady Miejskiej po uzyskaniu opinii
Zebrania Wiejskiego.

1409

powierza

się

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 30. Do czasu wyboru nowych Rad Sołeckich
działalność organów sołeckich odbywa się na
dotychczasowych zasadach.
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1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679.
2)
Zmiany wymienionej uchwały ogłoszone w Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom.
z 2009 r. Nr 98, poz. 1642 i poz. 1643, z 2010 r. Nr 108, poz. 1369
i poz. 1370 oraz Nr 120, poz. 1564.
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UCHWAŁA Nr IX/58/2011
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiłowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) Rada Miejska uchwala
STATUT
SOŁECTWA ŚMIŁOWO
Gmina Więcbork
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Rozdział 1
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Ogół mieszkańców Sołectwa Śmiłowo
stanowi samorząd wsi.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi Sołectwo
Śmiłowo.
§ 2.1. Sołectwo położone jest w Gminie Więcbork
i obejmuje obszar o powierzchni 1552 ha. Obszar
sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do
statutu sołectwa.
2. Sołectwo jako samorząd mieszkańców jest
jednostką pomocniczą Gminy Więcbork. Jego
mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych Sołectw
tworzą wspólnotę samorządową Gminy Więcbork.
3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami
obowiązujących przespisów w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
2) Statutu Gminy Więcbork (Dz.Urz. z 2003 r. Nr 45,
poz. 749 z późn. zm.),
3) niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Organizacja i zakres działania Sołectwa
§ 3.1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys jako organ wykonawczy.
2. Podmiotem doradczym i opiniodawczym Sołtysa
jest Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych
organów powołanych przez Zebranie Wiejskie
odpowiada kadencji Rady Miejskiej. W przypadku
zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie
trwania kadencji, kadencja nowo wybranych upływa
wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Sołtys działa do dnia
wyboru nowego Sołtysa.

§ 4.1. Podstawowym celem utworzenia i działania
Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału
w realizacji zadań Gminy.
2. Do zadań Sołectwa należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,
kulturalnych, sportu, wypoczynku, oświaty, ochrony
środowiska, estetyki wsi i innych związanych
z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania,
4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
5) współdziałanie z organami Gminy i innymi
instytucjami oraz organizacjami społecznymi
działającymi na terenie Sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 4 Sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawie Sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania
Sołectwa,
3) współuczestnictwo
w
organizowaniu
i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§ 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy
w szczególności:
1) wypowiadanie się w sprawach istotnych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) opiniowanie uchwał dotyczących dysponowania
mieniem gminnym będącym w dyspozycji Sołectwa,
4) opiniowanie przedstawionych do konsultacji przez
Radę Miejską projektów uchwał,
5) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
Zebraniami Wiejskimi,
6) dokonywanie corocznych ocen działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej przedstawionej w sprawozdaniu
z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 7.1. Uchwały, opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się
Sołtysa.
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§ 8. Dla realizacji przedsięwzięć Sołectwo może
nawiązać współpracę z innymi Sołectwami, zawierać
porozumienia określające zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadań, może też podejmować wspólne
uchwały.
Rozdział 3
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich
§ 9. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na
obszarze Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze
do Rady Miejskiej.
§ 10.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady
Sołeckiej,
2) na żądanie, co najmniej 10% mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu,
3) na wniosek Burmistrza,
4) na wniosek Rady Miejskiej.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy
w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu porządku obrad przedstawionego
przez Sołtysa po konsultacji z Radą Sołecką.
5. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy
jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy
zachodzi potrzeba zastąpienia go, Zebraniu Wiejskiemu
przewodniczy wskazany przez Sołtysa członek Rady
Sołeckiej.
6. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do:
1) określenia czasu przeznaczonego dla każdego
z mówców,
2) udzielania głosu poszczególnym mówcom,
3) udzielania głosu poza kolejnością,
4) żądania określonego zachowania od uczestników
Zebrania,
5) odebrania głosu w przypadku uniemożliwienia
prowadzenia obrad.
7. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udziela
głosu według kolejności zgłoszeń.
8. Poza kolejnością Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego udziela głosu:
1) przedstawicielom organów gminy,
2) zaproszonym gościom,
3) w celu sprostowania błędnie zrozumianego
stwierdzenia mówcy,
4) w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze
formalnym.
§ 11.1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego
zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów
"za" musi być większa od liczby głosów "przeciw").
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego obrad.

Poz. 1410

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny
(z wyjątkiej sytuacji określonej w § 20).
3. Obrady zebrania są protokołowane.
4. Protokół i uchwały podpisuje prowadzący
Zebranie i protokolant.
5. Oryginał protokołu wraz z listą obecności
własnoręcznie podpisaną przez obecnych, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje
Burmistrzowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty
odbycia Zebrania. Burmistrz zapewni ich realizację,
jeżeli nie naruszają interesu gminy, są podjęte w trybie
określonym w niniejszym statucie, spełniają wymogi
formalno-prawne i są zgodne z obowiązującymi
przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, wniosków
Burmistrz informuje Sołtysa na piśmie.
Rozdział 4
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej
i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej
łączności między Sołectwem a Radą Miejską
i Burmistrzem mieszkańcy wybierają ze swego grona
Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Sołtys
korzysta
z
ochrony
prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Do zadań i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej,
2) reprezentowanie
mieszkańców
Sołectwa
na
zewnątrz,
3) uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów,
zwoływanych przez Burmistrza,
4) inicjowanie aktywności mieszkańców Sołectwa
służącej poprawie życia w Sołectwie,
5) organizowanie i koordynowanie wspólnych prac na
rzecz mieszkańców,
6) współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,
7) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki
mieniem komunalnym, akceptowanie dokumentów
z tym związanych,
8) potwierdzanie
okoliczności,
których
przy
załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają
przepisy prawa,
9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb
Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie
działalności interwencyjnej w tym zakresie,
10) zapewnianie prawidłowej gospodarki środkami
finansowymi Sołectwa,
11) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji
publicznej powierzonych mu przepisami prawa,
12) upowszechnianie wśród mieszkańców Sołtectwa
treści uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń
Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy
prawa miejscowego, jak również komunikatów,
obwieszczeń i innych informacji poprzez
rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń oraz
informowanie w trakcie Zebrań i bieżących
kontaktów z mieszkańcami.
4. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys
współdziała z Radą Sołecką.
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5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada
informację o swojej działalności i działalności Rady
Sołeckiej.
§ 13. Sołtys może brać udział w sesjach Rady
Miejskiej, zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania
Wiejskiego lub Rady Sołeckiej.
§ 14.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczodoradczy.
2. Rada Sołecka składa się z 6 członków.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie
rzadziej niż 4 razy do roku. Posiedzeniom przewodniczy
Sołtys.
§ 15. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie,
2) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów planów pracy Sołectwa,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi
działającymi w Sołectwie w celu wspólnej realizacji
zadań,
5) organizowanie
wykonania
uchwał
Zebrania
Wiejskiego,
6) opiniowanie
zasadności
udziału
samorządu
mieszkańców w postępowaniu administracyjnym,
7) wspomaganie działalności Sołtysa.
Rozdział 5
Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa
§ 16.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się
w głosowaniu tajnym.
2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany
wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz.
3. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową
kadencję dokonuje się nie później niż w okresie sześciu
miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej.
4. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wyborczego
podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni
przed wyznaczoną datą.
5. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania określa Burmistrz na podstawie stałego
rejestru wyborców.
§ 17.1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa,
Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest
obecność potwierdzona własnoręcznym podpisem na
liście obecności, co najmniej 50% stałych mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu
wyborczym nie uzyska się obecności wymaganej liczby
mieszkańców, wybory przeprowadza się na następnym
Zebraniu w tym samym dniu po upływie 20 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez względu na liczbę
osób uczestniczących. W takim przypadku liczba

uczestniczących
stanowi
ważne
przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego.
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quorum

dla

§ 18.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w składzie co najmniej 3-osobowym, wybrana spośród
uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem nie
może być osoba kandydująca do wybieranych organów
Sołectwa.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru,
5) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz
Przewodniczący Zebrania.
4. Protokół powinien zawierać co najmniej:
1) skład komisji skrutacyjnej,
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
3) liczbę osób uczestniczących w głosowaniu,
4) ilość głosów ważnych i nieważnych,
5) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
6) informacje o wynikach wyborów.
§ 19.1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
wybór Sołtysa.
§ 20. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 21. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi
pieczęcią Rady Miejskiej.
§ 22.1. Zgłoszonych kandydatów wpisuje się na
karcie w porządku alfabetycznym, po wyrażeniu zgody
kandydaującego.
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie
znaku "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje
się głos. Głos jest ważny jeżeli postawiono tylko jeden
znak "X".
§ 23.1. Głos nieważny to:
1) głos na kartach całkowicie przedartych,
2) głos na kartach nieopatrzonych pieczęcią Rady
Miejskiej,
3) głos, na którym wyborca postawił więcej niż jeden
znak "X" lub nie postawił żadnego znaku "X".
2. Za wybranego uważa się tego kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
3. Jeżeli liczba głosów jest jednakowa, organizuje
się drugą turę wyborów wśród kandydatów, którzy
otrzymali równą ilość głosów.
§ 24.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio
odpowiedzialni
przed
Zebraniem
Wiejskim za realizację zadań i mogą być przez Zebranie
Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują
swoich
obowiązków,
naruszają
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postanowienia statutu, nie realizują uchwał Zebrania lub
dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii
środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być
podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

4) żądanie niezbędnych informacji i
dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

§ 25.1. W przypadku odwołania lub rezygnacji
z funkcji Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie dla
wyboru nowego Sołtysa, w trybie określonym w § 16.
2. Nie przeprowadza się wyborów Sołtysa
w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało
6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki
Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.
3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej
przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane
przez Sołtysa.

§ 30. Do czasu wyboru nowych Rad Sołeckich
działalność organów sołeckich odbywa się na
dotychczasowych zasadach.

danych

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy
i przepisy ustaw.

Rozdział 6
Zasady gospodarowania mieniem gminnym
i komunalnym

§ 32. Zmiany w Statucie Sołectwa podlegają
zatwierdzeniu przez Radę Miejską i mogą być
dokonywane:
1) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
2) z inicjatywy Rady Miejskiej po uzyskaniu opinii
Zebrania Wiejskiego.

§ 26.1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia
komunalnego.
2. Upoważnia się organy Sołectwa według ich
kompetencji do prowadzenia bieżących spraw
związanych z eksploatacją mienia.

§ 33. W uchwale XXIX/274/2005 Rady Miejskiej
w Więcborku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 77, poz. 1421 z późn. zm.2))
w § 1 uchyla się ust. 15.

Rozdział 7
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 34. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

powierza

się

§ 27.1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki
finansowej Sołectwa ustala się w ramach budżetu
gminy.
2. Rada Miejska może w terminie do 31 marca
każdego roku podjąć uchwałę o wyodrębnieniu
w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.

§ 28.1. Środki finansowe Sołectwa przeznaczone są
na cele określone w planie finansowo-rzeczowym
Sołectwa uchwalonym corocznie przez Zebranie
Wiejskie, w terminie do końca września każdego roku.
Plan finansowo-rzeczowy stanowi integralną część
budżetu gminy.
2. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa
zapewnia Burmistrz.
3. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa
sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację
w tym zakresie Burmistrzowi.

1)

Rozdział 8
Zakres i formy kontroli pracy organów Sołectwa
§ 29.1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa
sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Podstawowymi środkami nadzoru są:
1) rozpatrywanie
sprawozdań
z
działalności
gospodarczej, finansowej i społecznej,
2) dokonywanie lustracji i oceny stanu Sołectwa,
3) czuwanie nad stanem mienia,

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679.
2)
Zmiany wymienionej uchwały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2009 r. Nr 98, poz. 1642 i poz. 1643, z 2010 r. Nr 108, poz. 1369
i poz. 1370 oraz Nr 120, poz. 1564.
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UCHWAŁA Nr IX/59/2011
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewska Osada
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1)) Rada Miejska uchwala
STATUT
SOŁECTWA ZAKRZEWSKA OSADA
Gmina Więcbork
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Rozdział 1
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Ogół mieszkańców Sołectwa Zakrzewska
Osada stanowi samorząd wsi.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi Sołectwo
Zakrzewska Osada.
§ 2.1. Sołectwo położone jest w Gminie Więcbork
i obejmuje obszar o powierzchni 583.17 ha. Obszar

sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do
statutu sołectwa.
2. Sołectwo jako samorząd mieszkańców jest
jednostką pomocniczą Gminy Więcbork. Jego
mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych Sołectw
tworzą wspólnotę samorządową Gminy Więcbork.
3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami
obowiązujących przespisów w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
2) Statutu Gminy Więcbork (Dz.Urz. z 2003 r. Nr 45,
poz. 749 z późn. zm.),
3) niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Organizacja i zakres działania Sołectwa
§ 3.1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,
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2) Sołtys jako organ wykonawczy.
2. Podmiotem doradczym i opiniodawczym Sołtysa
jest Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych
organów powołanych przez Zebranie Wiejskie
odpowiada kadencji Rady Miejskiej. W przypadku
zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie
trwania kadencji, kadencja nowo wybranych upływa
wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Sołtys działa do dnia
wyboru nowego Sołtysa.

2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się
Sołtysa.

§ 4.1. Podstawowym celem utworzenia i działania
Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału
w realizacji zadań Gminy.
2. Do zadań Sołectwa należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,
kulturalnych, sportu, wypoczynku, oświaty, ochrony
środowiska, estetyki wsi i innych związanych
z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania,
4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
5) współdziałanie z organami Gminy i innymi
instytucjami oraz organizacjami społecznymi
działającymi na terenie Sołectwa.

Rozdział 3
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich

§ 5. Zadania określone w § 4 Sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawie Sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania
Sołectwa,
3) współuczestnictwo
w
organizowaniu
i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§ 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy
w szczególności:
1) wypowiadanie się w sprawach istotnych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) opiniowanie uchwał dotyczących dysponowania
mieniem gminnym będącym w dyspozycji Sołectwa,
4) opiniowanie przedstawionych do konsultacji przez
Radę Miejską projektów uchwał,
5) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
Zebraniami Wiejskimi,
6) dokonywanie corocznych ocen działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej przedstawionej w sprawozdaniu
z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 7.1. Uchwały, opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi.

§ 8. Dla realizacji przedsięwzięć Sołectwo może
nawiązać współpracę z innymi Sołectwami, zawierać
porozumienia określające zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadań, może też podejmować wspólne
uchwały.

§ 9. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na
obszarze Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze
do Rady Miejskiej.
§ 10.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady
Sołeckiej,
2) na żądanie, co najmniej 10% mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu,
3) na wniosek Burmistrza,
4) na wniosek Rady Miejskiej.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy
w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu porządku obrad przedstawionego
przez Sołtysa po konsultacji z Radą Sołecką.
5. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy
jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy
zachodzi potrzeba zastąpienia go, Zebraniu Wiejskiemu
przewodniczy wskazany przez Sołtysa członek Rady
Sołeckiej.
6. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do:
1) określenia czasu przeznaczonego dla każdego
z mówców,
2) udzielania głosu poszczególnym mówcom,
3) udzielania głosu poza kolejnością,
4) żądania określonego zachowania od uczestników
Zebrania,
5) odebrania głosu w przypadku uniemożliwienia
prowadzenia obrad.
7. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udziela
głosu według kolejności zgłoszeń.
8. Poza kolejnością Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego udziela głosu:
1) przedstawicielom organów gminy,
2) zaproszonym gościom,
3) w celu sprostowania błędnie zrozumianego
stwierdzenia mówcy,
4) w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze
formalnym.
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§ 11.1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego
zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów
"za" musi być większa od liczby głosów "przeciw").
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego obrad.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny
(z wyjątkiej sytuacji określonej w § 20).
3. Obrady zebrania są protokołowane.
4. Protokół i uchwały podpisuje prowadzący
Zebranie i protokolant.
5. Oryginał protokołu wraz z listą obecności
własnoręcznie podpisaną przez obecnych, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje
Burmistrzowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty
odbycia Zebrania. Burmistrz zapewni ich realizację,
jeżeli nie naruszają interesu gminy, są podjęte w trybie
określonym w niniejszym statucie, spełniają wymogi
formalno - prawne i są zgodne z obowiązującymi
przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, wniosków
Burmistrz informuje Sołtysa na piśmie.
Rozdział 4
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej
i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej
łączności między Sołectwem a Radą Miejską
i Burmistrzem mieszkańcy wybierają ze swego grona
Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Sołtys
korzysta
z
ochrony
prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Do zadań i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej,
2) reprezentowanie
mieszkańców
Sołectwa
na
zewnątrz,
3) uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów,
zwoływanych przez Burmistrza,
4) inicjowanie aktywności mieszkańców Sołectwa
służącej poprawie życia w Sołectwie,
5) organizowanie i koordynowanie wspólnych prac na
rzecz mieszkańców,
6) współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,
7) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki
mieniem komunalnym, akceptowanie dokumentów
z tym związanych,
8) potwierdzanie
okoliczności,
których
przy
załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają
przepisy prawa,
9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb
Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie
działalności interwencyjnej w tym zakresie,
10) zapewnianie prawidłowej gospodarki środkami
finansowymi Sołectwa,
11) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji
publicznej powierzonych mu przepisami prawa,
12) upowszechnianie wśród mieszkańców Sołtectwa
treści uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń
Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy
prawa miejscowego, jak również komunikatów,
obwieszczeń i innych informacji poprzez
rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń oraz
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informowanie w trakcie Zebrań i bieżących
kontaktów z mieszkańcami.
4. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys
współdziała z Radą Sołecką.
5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada
informację o swojej działalności i działalności Rady
Sołeckiej.
§ 13. Sołtys może brać udział w sesjach Rady
Miejskiej, zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania
Wiejskiego lub Rady Sołeckiej.
§ 14.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczodoradczy.
2. Rada Sołecka składa się z 4 do 5 członków.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie
rzadziej niż 4 razy do roku. Posiedzeniom przewodniczy
Sołtys.
§ 15. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez
Zebranie,
2) opracowywanie
i
przedkładanie
Zebraniu
Wiejskiemu projektów planów pracy Sołectwa,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
Sołectwa i jego mieszkańców,
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi
działającymi w Sołectwie w celu wspólnej realizacji
zadań,
5) organizowanie
wykonania
uchwał
Zebrania
Wiejskiego,
6) opiniowanie
zasadności
udziału
samorządu
mieszkańców w postępowaniu administracyjnym,
7) wspomaganie działalności Sołtysa.
Rozdział 5
Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa
§ 16.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się
w głosowaniu tajnym.
2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany
wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz.
3. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową
kadencję dokonuje się nie później niż w okresie sześciu
miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej.
4. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wyborczego
podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni
przed wyznaczoną datą.
5. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania określa Burmistrz na podstawie stałego
rejestru wyborców.
§ 17.1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa,
Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest
obecność potwierdzona własnoręcznym podpisem na
liście obecności, co najmniej 30% stałych mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu
wyborczym nie uzyska się obecności wymaganej liczby
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mieszkańców, wybory przeprowadza się na następnym
Zebraniu w tym samym dniu po upływie 20 minut od
pierwszego terminu Zebrania bez względu na liczbę
osób uczestniczących. W takim przypadku liczba
uczestniczących
stanowi
ważne
quorum
dla
przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego.
§ 18.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w
składzie co najmniej 3-osobowym, wybrana spośród
uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem nie
może być osoba kandydująca do wybieranych organów
Sołectwa.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru,
5) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz
Przewodniczący Zebrania.
4. Protokół powinien zawierać co najmniej:
1) skład komisji skrutacyjnej,
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
3) liczbę osób uczestniczących w głosowaniu,
4) ilość głosów ważnych i nieważnych,
5) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
6) informacje o wynikach wyborów.
§ 19.1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
wybór Sołtysa.
§ 20. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 21. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi
pieczęcią Rady Miejskiej.
§ 22.1. Zgłoszonych kandydatów wpisuje się na
karcie w porządku alfabetycznym, po wyrażeniu zgody
kandydaującego.
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie
znaku "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje
się głos. Głos jest ważny jeżeli postawiono tylko jeden
znak "X".
§ 23.1. Głos nieważny to:
1) głos na kartach całkowicie przedartych,
2) głos na kartach nieopatrzonych pieczęcią Rady
Miejskiej,
3) głos, na którym wyborca postawił więcej niż jeden
znak "X" lub nie postawił żadnego znaku "X".
2. Za wybranego uważa się tego kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów.
3. Jeżeli liczba głosów jest jednakowa, organizuje
się drugą turę wyborów wśród kandydatów, którzy
otrzymali równą ilość głosów.
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§ 24.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio
odpowiedzialni
przed
Zebraniem
Wiejskim za realizację zadań i mogą być przez Zebranie
Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują
swoich
obowiązków,
naruszają
postanowienia statutu, nie realizują uchwał Zebrania lub
dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii
środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być
podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 25.1. W przypadku odwołania lub rezygnacji
z funkcji Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie dla
wyboru nowego Sołtysa, w trybie określonym w § 16.
2. Nie przeprowadza się wyborów Sołtysa
w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało
6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki
Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.
3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej
przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane
przez Sołtysa.
Rozdział 6
Zasady gospodarowania mieniem gminnym
i komunalnym
§ 26.1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia
komunalnego.
2. Upoważnia się organy Sołectwa według ich
kompetencji do prowadzenia bieżących spraw
związanych z eksploatacją mienia.
Rozdział 7
Gospodarka finansowa Sołectwa
§ 27.1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki
finansowej Sołectwa ustala się w ramach budżetu
gminy.
2. Rada Miejska może w terminie do 31 marca
każdego roku podjąć uchwałę o wyodrębnieniu
w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.
§ 28.1. Środki finansowe Sołectwa przeznaczone są
na cele określone w planie finansowo-rzeczowym
Sołectwa uchwalonym corocznie przez Zebranie
Wiejskie, w terminie do końca września każdego roku.
Plan finansowo-rzeczowy stanowi integralną część
budżetu gminy.
2. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa
zapewnia Burmistrz.
3. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa
sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w
tym zakresie Burmistrzowi.
Rozdział 8
Zakres i formy kontroli pracy organów Sołectwa
§ 29.1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa
sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Podstawowymi środkami nadzoru są:
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1) rozpatrywanie
sprawozdań
z
działalności
gospodarczej, finansowej i społecznej,
2) dokonywanie lustracji i oceny stanu Sołectwa,
3) czuwanie nad stanem mienia,
4) żądanie niezbędnych informacji i danych
dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 30. Do czasu wyboru nowych Rad Sołeckich
działalność organów sołeckich odbywa się na
dotychczasowych zasadach.
§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy
i przepisy ustaw.
§ 32. Zmiany w Statucie Sołectwa podlegają
zatwierdzeniu przez Radę Miejską i mogą być
dokonywane:
1) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
2) z inicjatywy Rady Miejskiej po uzyskaniu opinii
Zebrania Wiejskiego.
§ 33. W uchwale XXIX/274/2005 Rady Miejskiej
w Więcborku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 77, poz. 1421 z późn. zm.2))
w § 1 uchyla się ust. 20.
§ 34. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

powierza

się

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak

1)
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 117, poz. 679.
2)
Zmiany wymienionej uchwały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2009 r. Nr 98, poz. 1642 i poz. 1643, z 2010 r. Nr 108, poz. 1369
i poz. 1370 oraz Nr 120, poz. 1564.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 168

– 9670 –

Poz. 1411,1412

1411
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OGŁOSZENIE Nr 22
STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 13 lipca 2011 r.
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu na kadencję 2011-2015.
Na podstawie art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późń. zm.) oraz § 9 ust. 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie
organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych
(Dz.U. Nr 62, poz. 560) ogłaszam, co następuje:
W związku z upływem czteroletniej kadencji
członkowstwa w Powiatowej Społecznej Radzie do
Spraw
Osób
Niepełnosprawnych,
informuję
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków
Powiatowej Rady spośród działających na terenie
powiatu
golubsko-dobrzyńskiego
organizacji
1412

pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu
terytorialnego (po jednym przedstawicielu). Zgłoszenie
powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszanej,
- opinię organizacji lub organu o kandydacie.
Zgłoszenia
kandydatów
można
dokonywać
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25.
Starosta
Wojciech Kwiatkowski
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