UCHWALA NrXIV/I05/2007
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2007 ROKU.

w sprawie uchwalenia statutu

sołectwa Gołogóra.

Na podstawie art.5, art.35 i art. 40 ust.2 pkt. I ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity - Oz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn o zmianami.
OZ.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11 3, poz. 984, Nr 153,poz.1271 , Nr 1271,
Nr 214, poz.l 806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr ł 62, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr
11 6, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz.I44I , Nr 175, poz. 1457, z
2006r. Oz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 , poz. 1337) oraz Uchwaly Nr VlIl 177/2003 Rady
Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Polanów (Oz.U. Województwa. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 11 86) Rada Miejska w
Polanowie po przeprowadzeniu konsultacji z mi eszkańcami uchwala Statut Solectwa Gołogóra
w n astępującym brzmieniu:
STATUT SOŁECTWA GOŁOGÓRA
Gmin a Polanów
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Mieszkań cy m iej scowości GOŁOGÓRA stanowią samorząd m ieszkańców, który nosi
nazwę: sołectwo GOŁOGÓRA zwane dalej "sołectwem ."
§ 2. Obszar sołectwa GOŁOGÓRA obejmuje miej scowości GOŁOGÓRA, DALIMIERZ,
GOSŁA W,
BAGNICA, CHRUSTOWO, CZYŻEWO, GOSTKOWO, KĘPIEC,

KOPANIEC, LIPKI, MALOMIERZ, PIECZYSKA, RACŁAW, STARE WIATROWO.
§ 3. l . S ołectwo jest j edno stką pom o cniczą Gminy Polanów.
2. M ieszkańcy sołectwa wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspól notę samorządową Gminy
Polanów.
§ 4. S ołectwo dzi ała zgodnie z postanowieniami obowi ązuj ących aktów prawnych, a w
szczegó l n ośc i:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późno zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z
późno zm.),
- uchwały Nr VII1177/2003 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Polanów (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz.
1186 z późno zm.),
niniejszego statutu.

n.

KOMPETENCJE I ZAKRES

DZIAŁANIA SOŁECTWA.

§ 5. Do zakresu działan ia so łectwa na l eżą sprawy:
I) współd zi ałan i e z organami gminy w wykonaniu zadań publicznych na rzecz mi eszka ń ców
solectwa,
2) reprezentowanie interesów mi eszkańc ów sołectwa wobec organów gminy.
3) współorgani zowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszka ń ców
solectwa.
4) organizowanie samopomocy mi eszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
5) wyrażani e opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w
szczegó l nośc i:

a) projektów rozstrzygn ięć organów gminy w c zęśc i dotyczącej sołectwa,
b) aktów prawa miejscowego, a w szczegó l n ości: planów zagospodarowania przestrzennego.
6) organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym.

m. ORGANY SOŁECTWA ORAZ TRYB WYBORU

SOŁTYSA

I RADY

SOŁECKIEJ.

§ 6. l. Organami sołectwa są :
a) zebranie wiejskie jako organ uch wałod awczy ,
b) sołtys jako organ wykonawczy,
2. Rada solecka jest pomocniczym organem opiniod awczym - doradczym, która wspomaga
d ziałalność so łtysa .

§ 7. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołec k iej rozpoczyna s ię w dniu rozpoczęcia kadencji Rady
Miejskiej lub ich wyboru i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej.
2. Po upływi e kadencji S ołtys i Rada Solecka wykonuje swoje obowi ązk i do czasu wyboru
nowego so łtysa i Rady Sołeck i ej .
3. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru so łtysa i rady sołeckiej na 4 l etn i ą kadencj ę
zwołuj e Burmistrz nie późn i ej jednak niż w c i ągu 3 m iesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.
4. Zarządzen ie Burmistrza o zwo łani u zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady so łeck iej
podaje s ię do publicznej w iadomośc i mieszkań ców sołectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon ą d atą zebrania.
5. Listę stałych mi eszkańców so łectwa uprawni onych do głosowan ia określa Burmistrz na
podstawie dokumentacji ew idencyjnej ludności . Uczestnik zebrani a nie wp isany do spisu
wyborców zostanie przez komi sj ę s k rutacyj ną dop isany do spisu i dopu szczony do udz i ału w
głosowan iu , je śli wykaże, iż stale mieszka na terenie sołectwa .
6. Uprawnieni do głosowan ia uczestnicy zebrania wyborc zego podpi suj ą li stę obecności.
§ 8.1. Wybory so łtysa i rady sołeckiej są tajne.
2. Wybory so łtysa i rady so łec k i ej przeprowadza odrębni e komisja skrutacyjna w liczbie trzech
osób powo łan a spośród uprawn ionych i nie kand yduj ących uczestników zebrania wiej skiego.
3. Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów, przygotowuj e karty do głosowan i a, przeprowadza
gło sowan ie oraz ustala wyniki głosowan ia i ogłasza je.
4. Komisja skrutacyj na sporządza protokół z wyni ków tajnego głosowan ia.
5. Protokół podp i suj ą członkowi e komisji.
6. Karty do głosowania opatrzone są pieczęci ą Gminy. Na karcie do gło sowania uprawniony
uczestnik głosowania wskazuje wybranego przez sie bie kandydata przez posta wienie znaku .x"
przy j ego nazwisku.
7. Za wybranych uważa si ę tych kandydatów , którzy uzyskali naj większą liczbę głosów .
§ 9. l. Czynne i bierne prawo wyborcze przysłu guj e każdemu stale zami eszkałem u

mieszkańcowi sołectwa,

który najpóźniej w dniu wyborów ukończył ł8 lat
2.So łtys oraz czło nkowie rady sołeckiej wy bierani są spośród nieogran iczon ej liczby
kand ydatów uprawn ionych do głosowania .
§, 10.1. O dwołanie so łtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania
wiejskiego.
2. O odwołanie sołtysa i rady sołeck iej lub poszczególnych jej członków mogą wystąpić:
I) m i eszkańcy so łectwa, których wniosek uzyskał poparcie co najmni ej 1/10 m i eszkań ców
sołectwa upr awni onych do głosowa nia w solectwie.
2) Burmistrz.
3. Wniosek o odwołan ie musi zawierać uzasad nienie.
4. Wniosek o odwolanie, o kt órym mowa w ust. 2 pkt. l kierowany j est do Burm istrza, który
n i ezwłoczni e powiadami a o tym sołtysa.
5. Odwo łan ie n astęp uj e w tym sa mym tryb ie co wybór, po wysł u c haniu wyjaśnień oso by,
której wni osek do tyczy . Od wołan ie n astępuje, jeś l i oso ba ta, wiedz iała o termin ie zebrania i
nie staw i ła się z przyczyn l eżących po j ej stronie.
6. Kolejny wniosek o odwołanie sohysa m ożna złożyć nie wcześniej n i ż po upływi e 3
miesięcy od poprzedniego głosowan ia w sprawie odwołan ia.
7. W przypadku złożenia rezygnacj i z pełn i en i a funkcji so łtysa Burm istrz zwo ł uje zebranie
wiej skie w ce lu przyj ęcia rezygnacj i i wybor u so łtysa .

IV. ZEBRAN IA WI EJSKIE.
§ 11.1

Członkami

zebran ia wiejskiego

są

stali

m i eszkańcy so łectwa posi ad aj ący

prawo do

głosowania .

2. Do komp etencji zebrania w iej skiego należą wszystk ie sprawy pozostaj ące w zakresie
dzi ałan ia sołectwa określone w niniejszym statucie.
3. Zebranie wiejskie d la wyboru sołtysa i rady sołeckiej jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim
l

co najmniej /ł O m ieszkańców up rawni onych do głosowan ia w sołectwie i zostało zwołane
zgodnie z § 7 pkt .3 nini ej szego statutu. O ile zebranie wi ejskie nie dojdzie do skutku w
pie rwszym terminie z braku quorum odbywa się ono w dru gim terminie, po up ływi e pół godz iny
po pierwszym ter minie i wówczas jest ważne bez wzg lęd u na ilość bio rącyc h w nim ud zi ał
mieszkańców uprawnionych do głosowan ia .
4. Zebranie wiej skie zwołuje so łtys z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem po przez
wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyj nej sołectwa oraz w miejscach zwyczajowo
przyj ętych z zastrzeżen iem ust.5. z własnej inicjatywy lub na wniosek pisemn y:
I) rady so łeckiej,
l

2) co najmniej /I O uprawnionych do udział u w zebraniu wiejskim, tj . mieszkańców sołectwa
stale za mieszkujących na obszarze sołectwa,
3) Burmistrza, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku. W ogłoszeniac h o zwo łani u
zebrania okre śl a pier wszy i drugi termin zebrania
5. W przypadku nie zwo łan ia przez so łtysa zebrania wiejskiego w term inie okreś lonym w ust A,
tj. trwałej n i eo becnośc i powyżej 30 dni lub niemożnośc i sprawowan ia przez sołtysa u rzęd u
np . z powodu choroby lub wakatu na stanowisku sołtysa, do zwołania zebran ia uprawniony
jest Burmistrz.
6. Zebrania wiejskie od bywają się w mi arę potrzeb nie rzadziej n i ż raz do rok u.

7. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
8. Obrady zebran ia wiejskiego prowadzi so łtys albo wyznaczona przez niego osoba.
9. Osoby uprawnione do ud zi a ł u w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność w
obecności, która stanowi załącznik do protokołu zebran ia wiejskiego.

l i śc i e

V. SOLTYS

§ 12.1. Do kompetencji sołtysa na leży:
I) reprezentowan ie sołectwa wobec organów gminy,
2) podejmowanie działań organizacyjno- wykonawczych ,

mającyc h

istotne znacze nie dla

mieszkańców so łectwa ,

3) prowadze nie ca łokształt u administracji majątkiem so łectwa,
4) przewodniczenie radz ie so łeck iej,
5) realizacj a u chwał organów gminy dotyczących so łectwa.
6) zwo ływanie zebrań wiejskich oraz pos i ed zeń rady sołecki ej .
2. So łtys ma prawo uczestniczyć w sesjac h Rady Miejskiej oraz odprawach dla so łtysów
zwoływa nych przez Burmistrza .
3. Sołtys zarządza przyznanym od rębną uchwałą Rady Miejskiej mieniem komunalnym
w zakres ie zwykłego zarząd u:
I) prowadzi bi eżąc e sprawy z eks p loatacją mienia.
2) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym.
3) podejmuje działania w zw iązku z wynajmowaniem lub wydzi erżawianiem mienia.
VI. RADA SOL ECKA

§ 13.1. Rada solecka składa s ię od 2 - 7 czło nków.
2. L i czbę członków Rady ustala zebra nie wiejskie, na którym wybierana j est Rada So łecka.
3. Obradom Rady Sołeckiej przewod niczy sołtys .
§ 14. l. Rada Solecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych w m i arę potrzeb .
2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys .
3. Zadan iem Rady Sołeck iej jest wspo magan ie sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego
so łectwa , a w szczegó lności :
I) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw so łectwa,
2) składan ie wniosków do budżetu gminy w sprawach zaspokajania potrze b sołectwa,
3) inicj owanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.
4. Na zaprosze nie sołtysa, w posiedze niach rady sołeckie mogą uczestniczyć, bez prawa
głosowan ia radni Rady Miejskiej, wybrani w okręgu obejmującym teren sołectwa.

vn.

GOSPODA RKA MI ENI EM l GOSP ODA RKA FINANSOWA.

§ 15. l . Rada Miej ska przekazuj e
sołectwo

Sołectwu wyo dręb nione część

mienia komun alnego,

któ rą

zarządza.

2. So łectwo prowadzi gospodarkę fina nsową w ramach b u dżet u Gminy.
3. Wydatki So łectwa obejmuj ą finansowanie okreś lo nych prac lub p rzed si ęwzi ęć ,
do właśc iwośc i Sołectwa .
4. Fundusze So ł ectwa mogą poch od zi ć z:

n a l eżących

l) budżetu Gminy ,
2) dochodów uzyskanych z mienia komunalnego .
3) doc hodów z imprez organizowanych przez So łectwo ,
4) składek mieszkańców Sołectwa określo nych przez Zebranie Wiejskie, darowi zn oraz
innych świ adc zeń na rzecz S o łectwa ,
5) innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.
§ 16. l. Środki finansowe sołectwa pochodzące z bud żetu Gminy mogą być przeznaczone
wyłączn ie na cele i w wysokości okreś lonej w uchwa le Rady Miej skiej, zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo o zamówieniach publicznyc h.
2. W term inie do 15 paźd ziernika każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzow i plan finansowo
- rzeczowy. Plan ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

vm. FINANSE

SOŁECTWA

nie tworzy własnego bud że t u , a gospodarkę finansową prowadzi w ramach
Gminy.
2. Rada Gmin y uchwa lając budżet Gmin y, wydzie la środki finansowe przeznac zone na
finansowanie działań poszczególnych so łectw.
3. Środki finansowe o których mowa w ust. 2 sołectwo może wydatkować na:
l ) prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki oraz stanu ś rodow i ska, a w szczegó lności:
a) prowadzenie soleckich konkurs ów, któryc h celem jest podn iesien ie poziomu estetycznego
solectwa,
b) konserwacje i remonty przystanków szkoln ych, gablot informacyjnych oraz innych obiektów
użyteczności publicznej.
c) wykonywa nie n asadzeń zie leni trwałej na tere nach należących do Gminy;
2) ku lt u rę i sport :
a) organizowanie przez rad ę sołecką uroczystości i imprez dla mieszkańców sołectwa,
b) prowadzenie drobnych inwestycji tworzących lub po prawiających infrastrukturę sportową i
rekreacyj n ą lub kult uralną sołectwa , a w szczegól ności montaż ławek, urządzan ie placów
zaba w dla dzieci, prace konserwatorskie w świet licac h wiejskich, klubach i obiektach
sportowych itp.
c) promocj a sołectwa i upowszechnianie idei samo rządowej,
3) Finansowanie instytucji i organizacji działających na tereni e sołectwa;
a) wyposażenie organizacji i stowarzyszeń działających w sołectwie w niezbęd ny sprzęt, a w
szczegól ności zakupy drob nego wyposaże nia dla jednostki OSP, zakup sprzętu sportowego dla
wiejskich klubów sportowych, zakupy przeznaczone dla kół gospodyń ;
4) inne cele mieszczące się w kompetencjach Gminy i jej jednostek pomocniczych określone
w ustawie.
5) Środki finansowe na cele okreś lone w ust. 3 wydziela w budżecie Rada Miejska na wniosek
Burmistrza po uprze dnich konsultacjach.
§17.1.

Sołectwo

budżetu

§ 18.1 . Sołtys w zakresie przygotowan ia planu finansowo - rzeczowego
l ) przygotowania projektu planu zgodnie z wytycznymi Skarbnika,
2) przedstawieni a projektu planu na Zebraniu Wiejsk im w terminie
uchwalenie przed 15 października każdego roku .
2. Realizując plan So łtys ma obowiązek :

obowiązany

jest do:

umożliw iającym

jego

I) w terminie 7 dni od daty pobrania n al eżn ośc i za korzystanie z mienia komunalnego
będącego w dyspozycj i Solectwa wp łac ić ją na rachunek bankowy Gminy,
2) w terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku lub faktury za dokonane na rzecz Sołectwa
zakupy przedłożyć j e w Urzędzie Miejskim w Polanowie celem ich akceptacji przez Burmistrza i
Skarbnika oraz ich realizacj i,
3) przy zlecaniu u słu g na rzecz Sołec twa uzgadnia zlecenie z odpowiedzialnym pracownikiem
Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz u zys kać na zlecenie zgodę Burmistrza oraz Skarbnika.
§19. Sołectwu nie przekazuje się do bezpo średniego zarząd zan ia skład n ików mienia
komunalnego. Rada sołecka przedstaw ia, na wniosek Burmistrza, op i nię co do sposobu
wykorzystania i przeznaczeni a skład ni ków mienia komunalne go takich j ak: budynki i
pomieszczenia św i et l ic wiejskich, budynki i pomieszczenia oraz inne obiekty przeznaczone na
d zi ałalność kulturalną, oświatową, sportową, st raży gminnych oraz będących w dyspozycji
organizacj i i stowarzyszeń społeczn yc h .

IX. KONTROLA I NADZÓR.
§ 20. l . Kontrola działalności organów solectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgod ności z prawem, celowości , rzeteln o ści i gospodarności.
2. Kontrol ę działalności organów soł ectwa sprawuje Rada.
3. Funkcję , o której mowa w ust. 2 Rada realizuje poprzez działania wła sne lub wyznaczonych
komisji, w tym komisji rewizyjnej .
4. Komisje, o których mowa w ust.3, wykonuj ą zadania z zakresu kontroli d zi ał alności organów
so łe ctwa wyznaczone przez Radę.
§ 21. Czło n kow i e organów wymienionych w § 20, w związku z wykonywaniem zadań z
zakresu kontroli dzialalnośc i organów so lectwa, m aj ą prawo do:
I) swobodnego wstępu do pomieszc zeń przeznaczonych na działalność organów soł ectwa,
2) wgl ądu do wszelkich dokumentó w związanych z d zi ałalnością organów sołectwa,
3) przeprowadzania oględzin skład ników mienia będących w posiadaniu sołec twa,
4) obserwacji przebiegu określ onych czyn ności .
§ 22. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 20
przedstaw iaj ą w protokole kontroli.
§ 23. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzan ia oceny dzi ałalności organów
so łectwa.

§ 24. Zadania z zakresu kontro li wykorzystania przydzielonych solectwu

ś rod ków

finansowych

Rada zleca Komisji Rewizyjnej.
§ 25. Nadzór nad działalno ści ą organów sołectwa sprawowany je st na podstawie kryterium
zgodności z prawem .
§ 26. Organami nadzoru nad d ział alności ą organów sołectwa jest Rada Miejska i Burmistrz.
§ 27. 1. Rada Miejska i Burmistrz maj ą prawo żąd an i a informacj i i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania so ł ectwa, n iezbędnych do wykonywania przysługuj ących im
u prawni eń nadzorczych.
2. Sołtys na wniosek organów zo bow iązany je st do przedłożenia uchwał zebrania wiejskiego
oraz akty wydawane przez sołtysa.
§ 28. W razie powtarzającego się, wielokrotne go, istotnego naruszenia przez so łtysa przepisów
prawa powszechnie obowiązującego Rada, mo że w drodze uchwały odwołać sołtysa. W
przypadku odwołania sołtysa Rada wyznacza osobę, która do czasu wyboru sołtysa pełni jego

funkcję,

§ 29. Organy nadzoru zapewn i ają so łtysow i dostęp do informacji i danych, d otyczących
sprawowa nia nadzoru nad d zi ałaln ości ą organów soł ectwa, niezbędnych do prawidłowego
wykonyw ania zad ań organów sołectwa .

x.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Uc h wał a

Nr VIII 6 1/2003 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia
2003r.w sprawie nadania Statutów sołectwom w gminie Polanów. (Oz.U. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. I 185),
2. Traci moc Uchwała Nr XXIII /201 /2004 Rady Miejski ej w Polanowie z dnia 24 listopada
2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr V11/6 112003 z dnia 30 kwietni a 2003 r. w spraw ie
nadania Statutów so łectwo m w gminie Polanów (Oz.U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 104,
poz . 2370).
§ 31. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania
wiejskiego.
§ 32. Wykonani e u chwały powierza s ię Burm istrzowi.
§ 33 . Uch wała wchodzi w życ i e po up ływi e 14 dn i od dn ia opublikowania w Dzienniku
U rzędowym Województwa Zachodniopom orskiego.

§ 30.1. Traci moc
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