Uchwała Nr X/77/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 maja 2003 roku
w sprawie: ustalenia Statutu Sołectwa Czartowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. Ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
w związku z uchwałą Nr XIII/71/95 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 1995
roku w sprawie ustalenia ramowego Statutu Sołectwa
uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Statut Sołectwa Czartowo w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Z-ca Przewodniczącego Rady
/-/ Maciej Pietruszak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/77/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 maja 2003 roku

STATUT SOŁECTWA CZARTOWO
I.

Postanowienia ogólne

§1
1. Sołectwo Czartowo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Drezdenko.
2. Sołectwo Czartowo obejmuje terytorium obrębu geodezyjnego Czartowo.
§2
1. Uczestnikami społeczności sołectwa Czartowo są jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne,
instytucje publiczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, budynki i inne
obiekty) znajduje się na terenie sołectwa lub, których działalność jest na nim prowadzona.
3. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorządowej sołectwa Czartowo są jego
stali mieszkańcy, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach
samorządu terytorialnego.
4. Osoby fizyczne nie będące mieszkańcami sołectwa mogą uczestniczyć w działalności
organu sołectwa bez prawa głosu stanowiącego.
5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa w ust. 1, uczestniczą w działalności
organów sołectwa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawicieli, w zakresie spraw
dotyczących swojego mienia i swojej działalności na terenie sołectwa. Przedstawicielom
nie przysługuje prawo głosu stanowiącego.
II.

Zadania i kompetencje sołectwa

§3
6. Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne.
7. Do zadań samorządu sołectwa należą w szczególności:
1)udział w rozpatrzeniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu,
wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania
2)kształtowanie zasad współżycia społecznego
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania
4) tworzenie pomocy społecznej
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych
związanych z warunkami życia na wsi
§4
1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego na jego rzecz przez
gminę oraz rozporządza dochodami z tego źródła.
2. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków
finansowych budżetu gminy.
3. Sołectwo może wystąpić do Rady Miejskiej o sfinansowanie szczególnie ważnych
przedsięwzięć.
§5

1. Sołectwo nie może przyjmować zobowiązań przekraczających posiadane środki
budżetowe i środki własne.
2. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania sołectwa wobec osób trzecich.
3. Rada Miejska jest zobowiązana sfinansować zaakceptowane przez siebie inwestycje
sołectwa.
§6
1. Sołectwo uczestniczy w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych i
administracyjnych dotyczących sołectwa, a w szczególności opiniuje:
1) projekty przepisów gminnych
2) plan zagospodarowania przestrzennego gminy
3) lokalizacje inwestycji przemysłowych, działalności uciążliwej dla otoczenia i
środowiska naturalnego
4) działalność naruszającą stosunki wodne.
2. Organy gminy powiadamiają niezwłocznie sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach.
3. Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego zapytania
w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma sołtysowi, chyba, że organy
gminy i sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej.
III.

Organy sołectwa

§7
8. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
9. Zebranie wiejskiej tworzą wszyscy stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania
(członkowie zebrania).
§8
1. Organem wykonawczym jest sołtys.
10. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
§9
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.
11. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą:
1/ opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy
2/ opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz działalności uciążliwych dla otoczenia,
środowiska naturalnego
3/ wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołanie tych organów
4/ decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego na rzecz
sołectwa przez gminę
5/ określenie celów wydatkowania posiadanych środków finansowych
6/ decydowanie o podejmowaniu prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§ 10
1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje sołtys do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
2. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo
zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
3. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał w obecności, co najmniej
1/10 jego członków, nie mniej niż 5 osób.
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykła większością głosów. W przypadku braku
wymaganej liczby mieszkańców zebranie zwołane w nowym terminie dla rozpatrzenia
tych samych projektów uchwał może podejmować ważne uchwały bez względu na liczbą
obecnych na zebraniu.
§ 11

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys, a w razie niemożności wykonywania przez niego
obowiązków upoważniony członek rady sołeckiej.
2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy, rady sołeckiej lub na pisemny
wniosek, co najmniej 1/20 mieszkańców sołectwa, nie mniej niż 5 osób, w terminie 7 dni
od daty zgłoszenia wniosku.
3. Sołtys jest zobowiązany zwołać zebranie wiejskie na wniosek organów gminy w terminie
przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania jest zobowiązany
podać jego temat na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz w sytuacji, gdy sołtys
nie zwoła zebrania, zwołuje burmistrz.
§ 12
1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, chyba, że zebranie wybierze innego
przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
§ 13
Sołtys ogłasza uchwały przez rozplakatowanie.
§ 14
1. Sołtys przekazuje uchwały i kopię protokołu burmistrzowi i przewodniczącemu Rady
Miejskiej w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.
2. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem, statutem gminy i statutem sołectwa są nieważne.
3. Nieważność uchwał stwierdza /rada Miejska i powiadamia o tym sołectwo, podając
równocześnie treść rozstrzygnięcia Rady do publicznej wiadomości przez
rozplakatowanie na terenie sołectwa.
§ 15
Sołtys i rada sołecka są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do
głosowania.
§ 16
1. Kandydatów na sołtysów i członków rady sołeckiej zgłaszają osoby uprawnione do
głosowania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego ustnie lub – przed
zebraniem – na piśmie.
2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania,
członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa, członka rady sołeckiej.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
obrad zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.
4. Zgłaszający winien uzasadnić przedstawioną przez siebie kandydaturę.
§ 17
Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.
§ 18
1. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej oraz poszczególnych jej członków może nastąpić przed
upływem kadencji na podstawie uchwały zebrania wiejskiego większością głosów
prawomocnego zebrania.
2. Rada Miejska może odwołać sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub
dopuścił się przestępstwa.
§ 19
1. Do zadań sołtysa należy zarządzanie codziennymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał
zebrania wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym
statutem.
2. Do podstawowych obowiązków sołtysa należy:
1) wykonywanie zadania z zakresu administracji określonych w ustawach
szczegółowych

2)
3)
4)
5)
6)

utrzymywanie stałych kontaktów z organami gminy
kierowanie akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych
udzielanie pomocy podróżnym i turystom
bieżące zarządzanie mieniem gminy
reprezentowanie sołectwa w stosunkach cywilnoprawnych i w sprawach
publicznych
7) reprezentowanie sołectwa w stosunkach cywilnoprawnych i w sprawach
publicznych.
3. Wydawanie środków oraz przyjęcie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% środków
budżetowych sołectwa wymaga akceptacji rady sołeckiej.
4. Umowy w imieniu sołectw podpisują sołtys i członek rady sołeckiej.
5. Na zebraniu wiejskim sołtys składa sprawozdanie ze swej działalności za dany rok, w
terminie do 30 marca roku następnego. Sprawozdanie to obejmuje również działalność
finansową.
§ 20
1. Rada sołecka składa się z 4 członków.
2. Rada sołecka wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
§ 21
Do zadań rady sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczych sołtysa oraz
stanowienie w sprawach zarządu mieniem gminy, a ponadto:
1) opiniowanie wniosków o przyznanie lokali mieszkaniowych
2) współudział w wyborze kontrahentów przy realizacji prac specjalistycznych
3) decydowanie o zakupach sprzętu, wyposażenia, materiałów itp.
4) inicjowanie czynów społecznych
5) organizacja imprez wiejskich
6) opiniowanie sposobu korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie
komunalne
IV.

Postanowienia końcowe

§ 22
12. Ramowy statutu uchwala Rada Miejska po zaopiniowaniu przez zebranie wiejskie.
13. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Miejska z własnej inicjatywy bądź na
wniosek zebrania wiejskiego.
14. Statuty poszczególnych sołectw uchwalają zebrania wiejskie. Statut ten nie może być
sprzeczny z ramowym statutem sołectwa uchwalonym przez Radę Miejską.

