          S T A T U T  S O Ł E C T W A  ............................

                                I. Przepisy ogólne



§ 1

Sołectwo ........................... jest jednostka pomocniczą gminy i wspólnie z innymi sołectwami tworzy Wspólnotę samorządową Gminy Dygowo.

§ 2

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś : ....................... .

§ 3

1. Organami Sołectwa są :
    1) Zebranie wiejskie
    2) Sołtys
    3) Rada Sołecka

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 4

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
2. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką
    składająca się z .... członków.

§ 5

Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców,
2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) dokonywanie oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
4) uchwalanie najpóźniej do ..... października każdego roku wniosków w celu 
    rozpatrzenia ich przez Radę Gminy,
5) opiniowanie przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał 
    w sprawach :

    a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy ze szczególnym uwzględnieniem 
        terenu Sołectwa,
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    b) przepisów prawa miejscowego oraz mających istotne znaczenie dla Sołectwa,

6) zarządzanie majątkiem Sołectwa,
7) uchwalanie wniosków o wydzielenie i przekazanie mienia komunalnego do 
    korzystania w ramach zwykłego zarządu.
8) stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w ramach przepisów
    ustawowych.

§ 6

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy,
    w terminie 7 dni.

2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
    lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa,
    w terminie określonym w art. 35 Kpa.

                               II. Sołtys  i  Rada  Sołecka.


§ 7

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz
    zapewnienia stałej łączności między Sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy,
    mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

§ 8

1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności :

    1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających
        na celu poprawę warunków życia społeczności Sołeckiej,
    2) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
    3) przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
    4) zwoływanie i organizowanie Zebrań Wiejskich,
    5) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady 
        Sołeckiej w odniesieniu do Sołectwa,
    6) prowadzenie zarządu i gospodarki mieniem, które Gmina przekazała Sołectwu
        do korzystania,
    7) opiniowanie wniosków mieszkańców o przyznanie pomocy oraz wniosków o ulgi 
        lub umorzenia podatkowe,
    8) dokonywanie poboru podatków i opłat lokalnych, ogólnie obowiązujących
        przepisów m. in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobiegania
        klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków.
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2. Do obowiązków Sołtysa należy nadto pobór od osób fizycznych w drodze inkasa 
    podatków i opłat :

    1) rolnego – od gospodarstw rolnych do 100 ha,
    2) od nieruchomości,
    3) od posiadania psów,

3. Sołtys zobowiązany jest do wpłacania gotówki z tytułu zainkasowanych podatków 
    i opłat w następnym dniu po przyjęciu wpłaty, na rachunek Urzędu Gminy.

4. Do obowiązków Sołtysa należy zabezpieczenie gotówki przed jej utratą.

5. Sołtys obowiązany jest do przekazywania dokumentów rozliczeniowych związanych 
    z poborem podatków i opłat w następujących terminach :

    1) podatku rolnego i od nieruchomości : 15.III,  15.V, 15 IX i 15. XI,
    2) podatku od posiadania psów – w ciągu 7 dni po dokonaniu wpłaty przez 
        podatnika.

6. Za inkaso podatków i opłat sołtys otrzymuje prowizję w wysokości określonej 
    przez Radę Gminy.

7. Sołtys odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane, a nie wpłacone w terminie
    podatki i opłaty. Za nieterminowe przekazywanie gotówki Sołtys może być
    zobowiązany do zapłaty odsetek.

§ 9

1. Sołtys uczestniczy w Sesjach Rady Gminy, bez prawa do głosowania.

2. Za udział w Sesji Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach określonych przez 
    Radę Gminy.

3. Na Sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo  występowania z głosem
    doradczym.
    Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 10

1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

2. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy :

    1) przygotowywanie Zebrań Wiejskich i sporządzanie projektów uchwał
        z tych Zebrań,
    2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa,
    3) organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,
    4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców.
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                      III. Zarządzanie majątkiem Sołectwa


§ 11

1. Sołectwo korzysta w ramach zwykłego zarządu z dotychczas posiadanego mienia 
    komunalnego.
    Wykaz mienia stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

2. Przez zwykły zarząd należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych ze 
    zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach
    aktualnego jej przeznaczenia.
    Są to czynności, których głównym celem jest zachowanie mienia i osiągnięcie z 
    niego normalnych korzyści, mieści się w nich pobieranie dochodów i prowadzenie 
    bieżących spraw.
    Do zwykłego zarządu nie zalicza się : zbywania i obciążania nieruchomości,
    zaciągania pożyczek i zobowiązań wekslowych, czynienia darowizn, przyjmowania 
    lub zrzekania się spadków oraz zawierania umów najmu, dzierżawy lub użyczenia.

3. Majątek ruchomy Sołectwa zarejestrowany jest w księdze inwentarzowej Gminy.

§ 12

1. Na wniosek Sołectwa Rada Gminy może wydzielić i przekazać mienie komunalne 
    do korzystania w ramach zwykłego zarządu, w tym : świetlice wiejskie, tereny 
    rekreacyjno-sportowe, przystanki PKS i inne.

2. Zarządzanie mieniem komunalnym zobowiązuje Sołectwo do zachowania szczególnej 
    staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia
    i jego ochrona.

3. Zarządzanie mieniem upoważnia Sołectwo do osiągania z tego tytułu korzyści
    poprzez pobieranie dochodów.

                         IV.   Gospodarka  finansowa  Sołectwa


§ 13

Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 14


1. Sołectwo ma prawo do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu
    gminy, na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego.

2. Plan finansowo-rzeczowy Sołectwa podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy łącznie 
    z budżetem gminy.
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§  15


1. Dochodami Sołectwa są :

    1) przychody własne pochodzące z majątku komunalnego będącego w zarządzie,
    2) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
    3) dotacje celowe z budżetu gminy,
    4) saldo środków z roku ubiegłego.

2. Środki finansowe Sołectwa mogą być przeznaczone w szczególności na :

    1) dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w Sołectwie,
    2) remont i utrzymanie dróg gminnych,
    3) wyposażenie i utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarząd Sołectwa,
    4) wydatki związane z działalnością organów Sołectwa i obsługą 
        techniczno-kancelaryjną oraz finansową.

§ 16

Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.
 
§ 17

Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka,
a działalność w tym zakresie podlega ocenie Zebrania Wiejskiego.

§ 18

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium 
    zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.

3. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy.

4. Działalność finansowa Sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej 
    Rady Gminy i Skarbnika Gminy.


            V.   Zasady  i  tryb  zwoływania  Zebrań  Wiejskich
               oraz  warunki  ważności  podejmowanych  uchwał.


§ 19

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
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§ 20

Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 21

1. zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej 
    niż jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej 
    w sposób przyjęty w Sołectwie.

§ 22

1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 oraz § 30 ust. 1 niniejszego Statutu, Zebranie Wiejskie 
    jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni,
    zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.
    W razie nieobecności Sołtysa Zebranie prowadzi upoważniony członek Rady
    Sołeckiej.

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego 
    przez Sołtysa.

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką.
    Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zabraniu winny być należycie 
    przygotowane.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych 
    na Zebraniu.
    W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady 
    Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych
    lub pracowników Urzędu Gminy.

§ 23

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji Zebrań, Wójt Gminy wyznacza pracowników Urzędu Gminy do kontaktów 
z Sołtysem.

§ 24

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów
    „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”, o ile niniejszy Statut nie stanowi 
    inaczej.
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2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o 
    przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

3. Tryb przeprowadzania głosowania tajnego :

    1) Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej
        3  osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania.

    2) Głosowanie odbywa się za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Sołectwa 
        lub pieczęcią Gminy (wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej), przy czym każdrorazowo
        uczestnicy Zebrania ustalają sposób głosowania, a samo głosowanie
        przeprowadza Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie Przewodniczącym.

    3) Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób 
        głosowania i przeprowadza je wręczając karty do głosowania.

    4) Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół o 
        wynikach głosowania.

    5) Kary z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu
        z Zebrania.

    6) W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie tajne powtarza się.

§ 25

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
    Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy.
    W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego.
    Zebraniu do czasu wyboru Sołtysa przewodniczy Wójt Gminy lub upoważniony 
    przez niego pracownik Urzędu Gminy.

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do 
    wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną 
    datą zebrania.

§ 26

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim 
    wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
    Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby 
    mieszkańców, Przewodniczący Zebrania ustala w porozumieniu z obecnymi na 
    zebraniu mieszkańcami Sołectwa nowy termin wyborów, w tym samym dniu.
    Wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę
    obecnych na Zebraniu.
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3. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej postanawia 
    o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników Zebrania uprawnionych
    do głosowania.

§ 27

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
    wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania.
    Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
    Rady Sołeckiej,

2. Do zadań Komisji Należy :

    - przeprowadzenie głosowania,
    - ustalenie wyników wyborów,
    - ogłoszenie wyników wyborów,
    - sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący Zebrania.

§ 28

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
    bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzać zgłoszenie kandydatów 
    i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa.
    W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 29

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 30

1. Wyboru Sołtysa i wyboru Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym

2. Głosowanie tajne, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się w trybie
    określonym w § 24 ust. 3 niniejszego Statutu.

§ 31

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
    Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, 
    jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał 
    Zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu 
    zainteresowanego.
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3. Do odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej mają zastosowanie zasady i tryb określone 
    w § 25 – 30 niniejszego Statutu.


                      VII.   Postanowienia   końcowe.


§ 32

Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33

W przypadku spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.



