
UCHWALA NR XLVI/249/10
RADV GMINY OSTROWEK

z dnia 22 wrzesnia 2010 r.

zmieniajqca uchwale^ w sprawie uchwalenia Statut6w Solectw Gminy Ostrowek

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz.
U. z 2002 r .Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr 214, poz. 1806;
z2003 r . N r 80, poz. 717 iNr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 iNr 167,
poz. 1759; z 2005 r .Nr 172, poz. 1441 i N r 175, poz. 1457; z 2006 r.Nr 17, poz. 128 iNr 181, poz. 1337;
z 2007 r . N r 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r .Nr 180, poz. 1111 i N r 223,
poz. 1458, z2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz z 201 Or. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkancami solectw, Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nastejmje:

§ 1. W zala^cznikach, od nr 1 do nr 13, Uchwaly Nr X/64/03 Rady Gminy wOstrowku zdnia 11
wrzesnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutow Solectw Gminy Ostrowek skresla si$ §5.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie^ Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu na terenie gminy w miejscach zwyczajowo przyj^tych i wchodzi
w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicz^cy Rady
ny Ostrowek

%£
nz. HenHyk Szczepaniak

Id: W1ELQ-EGSKD-XLZIB-QSCPH-ZWGHZ. Podpisany Strona 1



UCHWAI.A NR X/64/03

RADY CMINY W OSTROWKU
z dnia 1 1 wrzesnia 2003 r.

sprawie uchwalenia Statutow Solectw Gminy Ostrowek.

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca I990r. o samorz^dzie gminnym (t.j.Dz. U. Z 200Ir. Nr 142, poz.
1591;z2002r. Nr 23, poz. 220,Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717) po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkaricami sokctw, Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nast^puje:

§l.Uchwala si^ statuty nast^puj^cych jednostek pomocniczych
(solectw) Gminy Oslrowek: Milejow, Janow, Wola Rudlicka, Okalew,
Nietuszyna, Niemierzyn, Skrzynno, De^biec, Wielgie, Dymek, Rudlice, Bolkow,
Ostrowek- w brzmieniu stanowiacym zaia^czniki, od nr 1 do nr 13. do niniejszej
uchwaly.

§2.Trac^ moc uchwafy Nr: IX/42/91, IX/43/91', IX/44/91, IX/45/9I,
IX/46/91, IX/47/91,1X/48/91, IX/49/91, IX/50/91, IX/51/91,1X/52/91, IX/53/91
i IX/54/91 Rady Gminy w Ostrowku w sprawie uchwalenia Statutewjednostek
pomocniczych Gminy Ostrowek zmienionych uchwaiami:
1) NrXVII/101/92 z dnia 29 czerwca 1992r.
2) NrXXII/13I/93zdnia7kwietnia 1993r.
3) Nr V/33/94 z dnia 7 grudnia 1994r.
4) NrXXVIII/174/98 z dnia 17 czerwca 1998r.

§3.Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.
§4.UchwaJa podlega ogfoszeniu na terenie Gminy w miejscach

zwyczajowo przyj^tych oraz w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

§5.Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.



ZAiACZNIK NR 1 DO UCHWALY NR X/64 703
RADY GMINY W OSTROWKU

z dnia 11 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA BOLKOW

I. Postanowienia ogolne.

§l.l.Ogol mieszkaricow solectwa stanowi samorzajd mieszkaricow wsi.
2.Nazwa samorza^du mieszkancow wsi brzmi: solectwo Bolkow.
§2.1.Solectwo Bolkow jest jednostk^pomocnicz^ ktorej mieszkaricy

wspolnie z mieszkancami innych solectw tworza^ wspolnote; samorza^dowa^
gminy Ostrowek.

2.Samorzq.d mieszkancow soiectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
1 )ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z 2001 roku z pozniejszymi zmianami ),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dzialania solectwa obejmuje miejscowosci Bolkow i
GwizdaJki na obszarze 385 ha.

§4. Granice gminy i teren dzialania sotectwa Bolkow okresla zala^cznik
do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorz^du mieszkancow wsi, zarzq_dza rada

gminy w drodze uchwaly.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor soltysa i

czlonkow rady soteckiej, zwoluje wqjt gminy, ktory okresla miejsce, dzieri oraz
godzine^ zebrania wiejskiego.

§7. l.Organem uchwatodawczym soiectwajest xebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym soJectwa jest sohys.
3.Dziaialnosc soltysa wspomaga rada sotecka.
§8.Sohys i czionkowie rady soleckiej wybierani sâ  w gtosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja sohysa oraz Rady Soleckiej, powotanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac soltysa przed uplywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow solectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje pclnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkahcom solectwa, zameldowanym na
stale na terenie solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )soltysa;
2)rady soleckiej;
oraz uchwala regularnin zebrania.

111. Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje sohys:
1 )na za^danie mieszkaricow;
2)na polecenie wqjta lub rady gminy;
3)zwlasnej inicjatywy.

§14. Przewodnicz^cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego naleza^ wszystkie sprawy

dotycza^ce solectwa maj^ce wplyw na jego organizacjej i struktur§ z wyjatkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wiasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
1 )okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwolywanie sohysa i rady sofeckiej;
3)wykonywanie kontroli nad sortysem w zakresie czynnosci wykonawczych

solectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rade^ gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaly zebrania wiejskiego i rady soteckiej zapadajqzwykia^

wi^kszoscia^glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadari sohysa nalezy:

l)zalatwianie biezacych czynnosci solectwa;
2)rcprezentowanie sofectwa na zewnatrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkancow stuzajca^ poprawie warunkow zycia w

solectwie.
§1 S.Soltys przewodniczy radzie soleckiej.
§19.Do zadari rady soleckiej nalezy:

l)przygotowywanie zebrari wiejskich i sporza^dzanie projektow uchwal tych
zebrari;

2)utrzymywanie stalej wi?zi z mieszkaricami solectwa;
3)inicjowanie dzialari w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkaricow

solectwa.



IV. Zakres zadan przekazywanych solectwu przez gmin£ oraz sposob
ich realizacji.

§20.Sotectwo prowadzi gospodark^ finansowq. w ramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze solectwa skladaja^ wnioski dotycza^ce potrzeb
zadan rzeczowych w solectwie, radzie gminy, do konca wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadan
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniajajc ( w miar^
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dzialalnoscia^organow solectwa sprawuje rada gminy i
wojt.

§24.Wykonanie uchwal powierza si^ wojtowi.

V. Postanowienia koncowe.

§25.Zmiana Statutu nast^puje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.



V1'

X
=L
I

CD c
S. c
7T go> a.•< <^>^ O



ZALACZNIK N R 2 DO UCHWALY NR X/64 703
RADY GMINY W OSTROWKU
z dnia 11 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA D^BIEC

I. Postanowienia ogolne.

§l.l.Ogol mieszkancow solectwa stanowi samorza^d mieszkancow wsi.
2.Nazwa samorz^du mieszkancow wsi brzmi: solectwo D^biec,
§2.1.Solectwo D?biec jest jednostk^pomocnicza^ ktorej mieszkaricy

wspolnie z mieszkaricami innych solectw tworza^ wspolnot^ samorza^dowq
gminy Ostrowek.

2-Samorza^d mieszkancow solectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
1 )ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z 2001 roku z pozniejszymi zmianami ),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dzialania solectwa obejmuje miejscowosci De_biec, Kopiec i
Piskornik na obszarze 483 ha.

§4. Granice gminy i teren dziatania solectwa D^biec okresla zalacznik
do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorzqdu mieszkaricow wsi, zarza^dza rada

gminy w drodze uchwary.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor sohysa i

czlonkow rady soteckiej, zwoluje wojt gminy, ktory okresla miejsce, dzieii oraz
godzine^ zebrania wiejskiego.

§7.1.Organem uchwalodawczym solectwa jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym solectwa jest soltys.
3.Dzialalnosc soltysa wspomaga rada solecka.
§8.Soltys i czlonkowie rady soleckiej wybierani sq w glosowaniu

tnjnym, bezposrednim, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja sohysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac sohysa przed uplywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow solectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysiuguje pelnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkancom solectwa, zameldowanym na
stale na terenie solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )soltysa;
2)rady soieckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

III. Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje soltys:
l)na z^danie mieszkaricow;
2)na polecenie wqjta lub rady gminy;
3)z wlasnej inicjatywy.

§14. Przewodnicz^cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego nalezy wszystkie sprawy

dotyczaj^e solectwa maja.ce wplyw na jego organizacje i struktur§ z wyj^tkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wlasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
l)okreslenie skladu ilosciowego rady soieckiej;
2)wybieranie i odwolywanie soitysa i rady soieckiej;
3)wykonywanie kontroli nad soltysem w zakresie czynnosci wykonawczych

solectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rad^ gminy i uwzglt^dnienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaly zebrania wiejskiego i rady soieckiej zapadaja^ zwyklq.

wi^kszosci^glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadan soltysa nalezy:

l)zalatwianie biezajcych czynnosci solectwa;
2)reprezentowanie sofectwa na zewnajrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkaricow sluzajca^ poprawie warunkow zycia w

solectwie.
§18.Soltys przewodniczy radzie soieckiej.
§19.Do zadah rady soieckiej nalezy:

1 )przygotowywanie zebran wiejskich i sporza^dzanie projektow uchwal tych
zebran;

2)utrzymywanie stalej wi^zi z mieszkancami solectwa;
3)inicjowanie dzialan w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkahcow

solectwa.



IV. Zakres zadan przekazywanych solectwu przez gmin^ oraz sposob
ich realizacji.

§20.Solectwo prowadzi gospodark§ finansowa^ w ramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze solectwa skladajq. wnioski dotycza^ce potrzeb
zadan rzeczowych w solectwie, radzie gminy, do konca wrzesnia kazdego roku,

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadan
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniajqc ( w miare^
mozliwosci ) wnioski, o ktoiych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dzialalnoscia^organow solectwa sprawuje rada gminy i
wojt.

§24.Wykonanie uchwal powierza si^ wojtowi.

V. Postanowienia koricowe.

§25.Zmiana Statutu nastejoije w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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ZALACZNIK N R 3 DO UCHWALY NR X/64 703
RADY GMINY W OSTROWKU

z dnia 1 1 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA DYMEK

I. Postanowienia ogolne.

§l.l.Ogol mieszkaricow solectwa stanowi samorzaji mieszkaricow wsi.
2.Nazwa samorzq_du mieszkancow wsi brzmi: sofectwo Dymek.
§2.1.Solectwo Dymek jest jednostkqpomocnicza^ ktorej mieszkaricy

wspolnie z mieszkaricami innych solectw tworza^ wspolnot^ samorza^dowa^
gminy Ostrowek.

2.Samorza^d mieszkancow sotectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z 2001 roku z pozniejszymi zmianami),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dziatania solectwa obejmuje miejscowosc Dymek na
obszarze 445 ha.

§4. Granice gminy i teren dzialania soiectwa Dymek okresla zala^cznik
do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorz^du mieszkancow wsi, zarza^dza rada

gminy w drodze uchwaty.
§6./Jebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor sohysa i

czlonkow rady soleckiej, zwoluje wojt gminy, ktory okresla miejsce, dzien oraz
godzine^ zebrania wiejskiego.

§7. l.Organem uchwaiodawczym solectwa jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym solectwa jest sottys.
3.Dzialalnosc sohysa wspomaga rada solecka.
§8.Sohys i czlonkowie rady soleckiej wybierani sa^ w glosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja soltysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac sohysa przed uptywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow soiectwa, w trybie, w jakim zostai
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje pelnoletrrim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkaricom sotectwa, zameldowanym na
stale na terenie solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )sottysa;
2)rady soieckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

HI. Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwokije soltys:
l)na za^danie mieszkancow;
2)na polecenie wojta lub rady gminy;
3)zwlasnej inicjatywy.

§14. Przewodnicza^cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego nalezy wszystkie sprawy

dotycza^ce solectwa maja^ce wptyw na jego organizacje; i struktur^ z wyja^tkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wlasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
I)okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwolywanie soltysa i rady soieckiej;
3)wykonywanie kontroli nad soltysem w zakresie czynnosci wykonawczych

sotectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 1 5 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rad$ gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaly zebrania wiejskiego i rady soteckiej zapadaja^zwykta^

wi^kszoscia^ giosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadan soltysa nalezy:

l)zalatwianie bieza^cych czynnosci sotectwa;
2)reprezentowanie solectwa na zewna^trz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwai zebrania wiejskiego,
4)wptywanie na aktywnosc mieszkancow sluza^poprawie warunkow zycia w

sotectwie.
§18.Soltys przewodniczy radzie soleckiej.
§I9.Do zadari rady soleckiej nalezy:

1 )przygotowywanie zebran wiejskich i sporza^dzanie projektow uchwal tych
zebran;

2)utrzymywanie stalej wi^zi z mieszkaricami solectwa;
3)inicjowanie dzialan w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkancow

solectwa.



IV. Zakres zadari przekazywanych solectwu przez gmin^ oraz sposob
ich realizacji,

§20.Sofectwo prowadzi gospodark^ finansowq. w ramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze sotectwa skladajq. wnioski dotycza^ce potrzeb
zadari rzeczowych w solectwie, radzie gminy, do korica wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadari
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniaja^c ( w miar?
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23,Nadzor nad dzialalnosciq. organow solectwa sprawuje rada gminy i
wqjt.

§24.Wykonanie uchwai powierza si? wojtowi.

V. Postanowienia koncowe.

§25.Zmiana Statutu nastejwje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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ZA1ACZNIK N R 4 DO UCHWALY NRX/64/03
RADY GMINY W OSTROWKU

z dnia 1 1 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA JANOW

I. Postanowienia ogolne.

§1.1 .Ogol mieszkaricow solectwa stanowi samorza^d mieszkaricow wsi.
2.Nazwa samorza^du mieszkaricow wsi brzmi: solectwo Janow.
§2.1.Sofectwo Janow jest jednostk^ pomocnicza^ ktorej mieszkaricy

wspolnie z mieszkahcami innych solectw tworzq, wspolnot^ samorza^dowa^
gminy Ostrowek.

2.Samorz£(.d mieszkaricow solectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajizie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z 2001 roku z pozniejszymi zmianami),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dzialania solectwa obejmuje miejscowosci Janow i Olesnica
na obszarze 644 ha.

§4. Granice gminy i teren dzialania solectwa Janow okresla zaJ^cznik
do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorza^du mieszkaricow wsi, zarza^dza rada

gminy w drodze uchwaiy.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor soitysa i

czlonkow rady soleckiej, zwoluje wqjt gminy, ktory okresla miejsce, dzieri oraz
godzin^ zebrania wiejskiego.

§7.1 .Organem uchwalodawczym sotectwa jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym solectwa jest sohys.
3.Dzialalnosc soltysa wspomaga rada solecka.
§8.Soltys i czlonkowie rady soleckiej wybierani sa^w glosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nieogranic/.onej liczby kandydatow, przez
mieszkaricow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja soltysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§IO.Zebranie wiejskie moze odwolac soltysa przed uplywem kadencji,
ktory utracit zaufanie mieszkaricow sotectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje pelnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkancom solectwa, zameldowanym na
stale na terenie solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )soltysa;
2)rady soieckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania. -

III. Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje soltys:
1 )na zajianie mieszkancow;
2)na polecenie wqjta lub rady gminy;
3)zwlasnej inicjatywy.

§14. Przewodnicza^cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego nalezy wszystkie sprawy

dotycza^ce solectwa maja^ce wpryw na jego organizacj? i struktur^ z wyja^tkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wlasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
l)okreslenie skiadu ilosciowego rady soieckiej;
2)wybieranie i odwolywanie soltysa i rady soieckiej;
3)wykonywanie kontroli nad soltysem w zakresie czynnosci wykonawczych

solectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rad^ gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaly zebrania wiejskiego i rady soieckiej zapadajq. zwyklq.

wi^kszosciq. glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadan sohysa nalezy:

1 )zalatwianie bieza^cych czynnosci solectwa;
2)reprezentowanie solectwa na zewnajrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkancow sluza^ca^poprawie warunkow zycia w

solectwie.
§I8.Soltys przewodniczy radzie soieckiej.
§19.Do zadari rady soieckiej nalezy:

1 )przygotowywanie zebran wiejskich i sporza^dzanie projektow uchwal tych
zebran;

2)utrzymywanie stalej wi^zi z mieszkancami solectwa;
3)inicjowanie dzialan w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkancow

solectwa.



IV. Zakres zadari pr/eka/ywanych solectwu przez gmin^ oraz sposob
ich realizacji.

§20.Sofectwo prowadzi gospodark? flnansowa^ w ramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze sotectwa skfadaja^ wnioski dotycza^ce potrzeb
zadari rzeczowych w solectwie, radzie gminy, do korica wrzesnia kazdego roku.

§22. Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadari
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniaja^c ( w miar?
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dzialalnoscia^organow solectwa sprawuje rada gminy i
wojt.

§24.Wykonanie uchwai powierza si<^ wqjtowi.

V. Postanowienia koricowe.

§25.Zmiana Statutu nast^puje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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ZALACZNIK N R 5 DO UCHWALY NRX/64/03
RADY GMINY W OSTROWKU
z dnia 11 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA MILEJOW

I. Postanowienia ogolne.

§l.l.Ogol mieszkancow solectwa stanowi samorz^d mieszkancow wsi.
2.Nazwa samorza^du mieszkaricow wsi brzmi: solectwo Milejow.
§2.1.Solectwo Milejow jest jednostka^pomocnicza^ ktorej mieszkancy

wspolnie z mieszkahcami innych solectw tworza^ wspolnot^ samorza^dowa^
gminy Ostrowek.

2-Samorza^d mieszkancow solectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z 2001 roku z pozniejszymi zmianami),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dziaiania solectwa obejmuje miejscowosc Milejow na
obszarze 796 ha.

§4. Granice gminy i teren dziaiania solectwa Milejow okresia
zal^cznik do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow so>ectwa,
§5.Wybory do organow samorzajdu mieszkancow wsi, zarzajdza rada

gminy w drodze uchwaiy.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor sohysa i

czlonkow rady soleckiej, zwoluje wqjt gminy, ktory okresia miejsce, dzien oraz
godzine; zebrania wiejskiego.

§7.1.Organem uchwalodawczym solectwa jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym solectwa jest sohys.
3.Dzialalnosc sohysa wspomaga rada solecka.
§8.Soltys i czlonkowie rady soleckiej wybierani sq. w glosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez
mieszkaricow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja soltysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac soltysa przed uplywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow solectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje pelnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkahcom solectwa, zarneldowanym na
stale na terenie sotectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )soltysa;
2)rady soieckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

III. Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje sohys:
l)na zajdanie mieszkaricow;
2)na polecenie wojta lub rady gminy;
3)zwlasnej inicjatywy.

§14. Przewodnicza^cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego naleza^ wszystkie sprawy

dotyczajce solectwa maja^ce wplyw na jego organizacj^ i struktur^ z wyjatkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wlasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
l)okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwoiywanie soltysa i rady soieckiej;
3)wykonywanie kontroli nad sohysem w zakresie czynnosci wykonawczych

solectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego r'oku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rad? gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaly zebrania wiejskiego i rady soieckiej zapadaja^ zwyklq.

wi^kszosciq_ glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadari soltysa nalezy:

1 )zalatwianie biezaeych czynnosci solectwa;
2)reprezentowanie solectwa na zewnajrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkancow sluzq.ca^poprawie warunkow zycia w

solectwie.
§1 S.Soltys przewodniczy radzie soieckiej.
§19.Do zadari rady soieckiej nalezy:

1 )przygotowywanie zebrari wiejskich i sporza^dzanie projektow uchwal tych
zebrari;

2)utrzymywanie stalej wi^zi z mieszkaricami solectwa;
3)inicjowanie dzialari w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkaricow

solectwa.



IV. Zakres zadan przekazywanych sofectwu przez gmin^ oraz sposob
ich realizacji.

§20.Solectwo prowadzi gospodark^ finansowq. w ramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze soiectwa skladaja^ wnioski dotycza^ce potrzeb
zadan rzeczowych w solectwie, radzie gminy, do konca wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadan
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniajqc ( w miar^
mozliwosci) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dzialalnoscia^organow soiectwa sprawuje rada gminy i
wqjt.

§24.Wykonanie uchwat powierza si? wojtowi.

V. Postanowienia koncowe.

§25.Zmiana Statutu nast^puje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.



Zatacznik do Statutu solectwa
Milejow



ZALACZNIK NR6 DO UCHWALY NR X/64 703
RADY GMINY W OSTROWKU
z dnia 11 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA NIEMIERZYN

I. Postanowienia ogolne.

§1.1 .Ogol mieszkancow solectwa stanowi samorza^d mieszkancow wsi.
2.Nazwa samorza^du mieszkancow wsi brzmi: solectwo Niemierzyn.
§2.1.Solectwo Niemierzyn jest jednostkq.pomocniczaj ktorej

mieszkancy wspblnie z mieszkaricami innych solectw tworzq_ wspolnot?
samorzajJowa^gminy Ostrowek.

2.Samorza^d mieszkancow solectwa dziaJa na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z 2001 roku z pozniejszymi zmianami),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dzialania solectwa obejmuje miejscowosc Niemierzyn na
obszarze 535 ha.

§4. Granice grniny i teren dzialania solectwa Niemierzyn okresla
zala^cznik do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorza^du mieszkancow wsi, zarza^dza rada

gminy w drodze uchwaty.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor sottysa i

czlonkow rady soleckiej, zwohije wojt gminy, ktory okresla miejsce, dzien oraz
godzin^ zebrania wiejskiego.

§7.1.Organem uchwalodawczym solectwa jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym solectwa jest soltys.
3.Dzialalnosc soltysa wspomaga rada solecka.
§8.Soltys i czlonkowie rady soleckiej wybierani sâ  w glosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nieograniczonej Hczby kandydatow, przez
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja soltysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac soltysa przed uplywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow solectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje peinoietnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkancom solectwa, zameldowanym na
stale na terenie solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
l)soltysa;
2)rady soleckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

HI. Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje soltys:
1 )na za^danie mieszkancow;
2)na polecenie wojta lub rady gminy;
3)z wlasnej inicjatywy.

§14. Przewodnicza^cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego naiezq. wszystkie sprawy

dotycza^ce solectwa maja^ce wpfyw na jego organizacj^ i struktur? z wyjajtkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wlasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
1 )okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwolywanie soltysa i rady soleckiej;
3)wykonywanie kontroli nad sohysem w zakresie czynnosci wykonawczych

solectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rad$ gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaty zebrania wiejskiego i rady soleckiej zapadaja^zwykla^

wi^kszoscia^glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadari sohysa nalezy:

1 )zalatwianie bieza^cych czynnosci solectwa;
2)reprezentowanie solectwa na zewnajrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkancow sluzq.ca^ poprawie warunkow zycia w

soJectwie.
§18.Soltys przewodniczy radzie soleckiej.
§19.Do zadan rady soleckiej nalezy:

1 )przygotowywanie zebrari wiejskich i sporzq_dzanie projektow uchwal tych
zebran;

2)utrzymywanie stalej wi^zi z mieszkancami solectwa;
3)inicjowanie dzialari w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkancow

soiectwa.



IV. Zakres zadari przekazywanych solectwu przez grnin^ oraz sposob
ich realizacji.

§20.Solectwo provvadzi gospodark? f mansowa^ w ramach budzetu
gminy.

§2I.Organy wykonawcze sotectwa skiadaj^ wnioski dotycz^ce potrzeb
zadari rzeczowych w sorectwie, radzie gminy, do konca wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadan
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniajqc ( w miar?
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dziaialnosci^. organow sofectwa sprawuje rada gminy i
wqjt.

§24.Wykonanie uchwal powierza si? wqjtowi.

V. Postanowienia koricovve.

§25.Zmiana Statutu nast^puje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.



^!BM^;Wm*<€;vmm^

N
Et

s -3^ c

5' S-
ts 2



ZALACZNIK N R 7 DO UCHWALY NR X/64 703
RADY GMINY W OSTROWKU
z dnia 11 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA NIETUSZYNA

I. Postanowienia ogolne.

§l.l.Ogol mieszkaricow solectwa stanowi samorza^d mieszkaricow wsi.
2.Nazwa samorza^du mieszkancow wsi brzmi: solectwo Nietuszyna.
§2.1 .Solectwo Nietuszyna jest jednostka^ pomocnicza^ ktorej

mieszkancy wspolnie z mieszkaricami innych solectw tworza^ wspolnot^
samorza^dowsi. gminy Ostrowek.

2.Samorzajd mieszkancow solectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 roku z pozniejszymi zmianami),

2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dzialania solectwa obejmuje miejscowosc Nietuszyna na
obszarze 856 ha.

§4. Granice gminy i teren dzialania solectwa Nietuszyna okresla
zalq.cznik do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorza^du mieszkancow wsi, zarz^dza rada

gminy w drodze uchwaty.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor soltysa i

czlonkow rady soJeckiej, zwoluje wojt gminy, ktory okresla miejsce, dzien oraz
godzine^ zebrania wiejskiego.

§7. LOrganem uchwalodawczym solectwa jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym sotectwa jest soltys.
3-Dzialalnosc sohysa wspomaga rada solecka.
§8.Sohys j czlonkowie rady soleckiej wybierani sq_ w glosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.K.adencja soltysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, tnva 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac soltysa przed uplywem kadencji,
ktory utracR zaufanie mieszkancow solectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje pelnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkahcom soiectwa, zameldowanym na
stale na terenie soiectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )sohysa;
2)rady soleckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

HI. Zadania organow soiectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje soltys:
1 )na zajdanie mieszkancow;
2)na polecenie wojta lub rady gminy;
3)z wlasnej inicjatywy.

§14. Przewodniczajcego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego nalezq. wszystkie sprawy

dotycza^ce soiectwa rnaja^ce wplyw na jego organizacje^ i struktur? z wyjajtkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wlasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
l)okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwolywanie sottysa i rady soleckiej;
3)wykonywanie kontroli nad soltysem w zakresie czynnosci wykonawczych

soiectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rad$ gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form sarnopomocy spolecznej.
§16.Uchwaiy zebrania wiejskiego i rady soleckiej zapadaj^zwyklq_

wi^kszoscia^glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadari soltysa nalezy:

1 )zalatwianie bieza^cych czynnosci soiectwa;
2)reprezentowanie soiectwa na zewnatrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkancow sfuza^cq_ poprawie warunkow zycia w

solectwie.
§18.Soltys przewodniczy radzie soleckiej.
§19.Do zadan rady soleckiej nalezy:

l)przygotowywanie zebran wiejskich i sporzajdzanie projektow uchwal tych
zebrari;

2)utrzymywanie stalej wi^zi z mieszkaricami soiectwa;
3)inicjowanie dzialan w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkancow

soiectwa.



IV. Zakres zadan przekazywanych solectwu przez gmin^ oraz sposob
ich realizacji.

§20.Solectwo prowadzi gospodark^ finansowa^ w ramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze soiectwa skladaj^ wnioski dotycza^ce potrzeb
zadan rzeczowych w sofectwie, radzie gminy, do korica wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadan
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniaja^c ( w miar?
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dzialalnosci^organow soJectwa sprawuje rada gminy i
wqjt.

§24.Wykonanie uchwa^ powierza si^ wqjtowi.

V. Postanowienia koncowe.

§25.Zmiana Statutu nast^puje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.



Za^cznik do Statutu sotectwa
Nietuszyna



ZALACZNIK N R 8 DO UCHWALY NRX/64/03
RADY GMINY W OSTROWKU
z dnia 11 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA OKALEW

I. Postanowienia ogolne.

§1.1 .Ogol mieszkancow solectwa stanowi samorza^d mieszkaricow wsi.
2.Nazwa samorzaxiu mieszkaricow wsi brzmi: solectwo Okalew.
§2.1.Solectwo Okalew jest jednostka^pomocnicza^, ktorej mieszkaricy

wspolnie z mieszkaricami innych solectw tworzq. wspolnote^ samorza_dowa_
gminy Ostrowek.

2.Samorza^d mieszkancow solectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z2001 roku z pozniejszymi zmianami),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dziaiania soiectwa obejmuje miejscowosc Okalew na
obszarze 1158 ha.

§4. Granice gminy i teren dziafania solectwa Okalew okresla zaJa^cznik
do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorzajdu mieszkancow wsi, zarza^dza rada

gminy w drodze uchwaty.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor soitysa i

czlonkow rady soleckiej, zwoluje wojt gminy, ktory okresla miejsce, dzien oraz
godzine^ zebrania wiejskiego.

§7.1.Organ em uchwalodawczym solectwa jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym solectwa jest sohys.
3.Dzialalnosc soltysa wspomaga rada solecka.
§8.Sohys i czlonkowie rady soleckiej wybierani sâ  w giosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja soltysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac soltysa przed uplywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow solectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§ll.Czynne prawo wyborcze przysluguje pelnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkancom sofectwa, zameldowanym na
stale na terenie solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 }soltysa;
2)rady soleckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

I I I . Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje sohys:
l)na zadanie mieszkancow;
2)na polecenle wojta lub rady gminy;
3)z wlasnej inicjatywy.

§14. Przewodnicza^cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego naleza^ wszystkie sprawy

dotycza^ce solectwa maja^ce wplyw na jego organizacj§ i strukture^ z wyjaj;kiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wtasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
I )okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwotywanie soitysa i rady soleckiej;
3)wykonywanie kontroli nad sohysem w zakresie czynnosci wykonawczych

sotectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rade. gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaiy zebrania wiejskiego i rady soleckiej zapadajq. zwykia^

wi^kszosci^. glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadan soltysa nalezy:

l)zaiatwianie bieza^cych czynnosci solectwa;
2)reprezentowanie solectwa na zewnatrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwai zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkancow shiza^poprawie warunkow zycia w

solectwie.
§1 S.Soltys przewodniczy radzie soleckiej.
§19.Do zadan rady soleckiej nalezy:

1 )przygotowywanie zebran wiejskich i sporza^dzanie projektow uchwal tych
zebran;

2)utrzymywanie stalej wi?zi z mieszkahcami solectwa;
3)inicjowanie dzialah w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkancow

solectwa.



IV. Zakres zadan przekazywanych sotectwu przez gmin£ oraz sposob
ich realizacji.

§20.Sotectwo prowadzi gospodarkej finansowa^w ramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze sokctwa skladaja^ wnioski dotycza^ce potrzeb
zadan rzeczowych w soiectwie, radzie gminy, do korica wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadan
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniaja^c ( w miare^
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dzialalnoscia^organow solectwa sprawuje rada gminy i
wqjt.

§24.Wykonanie uchwal powierza si? wojtowi.

V. Postanowienia kohcowe.

§25.Zmiana Statutu nastejmje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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ZALACZNIK N R 9 DO UCHWALY NR X/64 703
RADY GMINY W OSTROWKU
z dnia 1 1 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA OSTROWEK

I. Postanowienia ogolne.

§1.1 .Ogol mieszkancow sokctwa stanowi samorza^d mieszkaricow wsi.

2.Nazwa samorzajju mieszkancow wsi brzmi: soJectwo Ostrowek.
§2.1.SoJectwo Ostrowek jest jednostkq. pomocnicza^, ktorej mieszkaricy

wspolnie z mieszkaiicami innych solectw tworzq. wspolnot? samorza^dowa,
gminy Ostrowek.

2.Samorza^d mieszkancow solectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z2001 roku z pozniejszymi zmianami ),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dzialania solectwa obejmuje miejscowosc Ostrowek na
obszarze 793 ha.

§4. Granice gminy i teren dziatania solectwa Ostrowek okresla
zala^cznik do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow soJectwa.
§5.Wybory do organow samorza^du mieszkancow wsi, zarz^dza rada

gminy w drodze uchwaJy.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor sohysa i

czkmkow rady soleckiej, zwoluje wqjt gminy, ktory okresla rniejsce, dzien oraz
godzin? zebrania wiejskiego.

§7.l.Organem uchwalodawczym soiectwajest zebranie wiejskie,
2.Organem wykonawczym solectwajest sohys.
3.Dzialalnosc sohysa wspomaga rada solecka.
§8.Soltys i czkmkowie rady soleckiej wybierani sq_ w glosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nleograniczonej liczby kandydatow, przez
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja sohysa oraz Rady Soteckiej, powoianych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac sohysa przed uplywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow sotectwa, w trybie, w jakim zostal
powotany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje pelnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkancom solectwa, zameldowanym na
stale na terenic solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )softysa;
2)rady soleckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

III. Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje soltys:
1 )na za^danie mieszkaricow;
2)na polecenie wojta lub rady gminy;
3)zwlasnej inicjatywy.

§14. Przewodniczq.cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego naleza^ wszystkie sprawy

dotycza^ce solectwa maja^ce wplyw na jego organizacj? i struktur? z wyja^tkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wlasciwosci zebrania wiejskiego nalezy;
l)okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwolywanie soltysa i rady soleckiej;
3)wykonywanie kontroli nad soltysem w zakresie czynnosci wykonawczych

solectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rade^ gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nastejmym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaly zebrania wiejskiego i rady soleckiej zapadaja^zwykla^

wiejcszoscia^glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadan soltysa nalezy:

1 )zalatwianie biezq.cych czynnosci solectwa;
2)reprezentowanie solectwa na zewnajrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkancow sluza^ca^ poprawie warunkow zycia w

solectwie.
§I8.Soltys przewodniczy radzie soleckiej.
§19.Do zadan rady soleckiej nalezy:

I )przygotowywanie zebran wiejskich i sporz^dzanie projektow uchwal tych
zebran;

2)utrzymywanie stalej wi^zi z mieszkancami solectwa;
3)inicjowanie dzialan w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkancow

solectwa.



IV. Zakres zadan pr/ekazywanych solectwu przez gmin£ oraz sposob
ich realizacji.

§20,SoJectwo prowadzi gospodark^ finansowa^ w ramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze soiectwa skJadaja^ wnioski dotycza^ce potrzeb
zadan rzeczowych w sokctwie, radzie gminy, do konca wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadan
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniaja^c ( w miar^
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dzia}alnosciq_organ6w sorectwa sprawuje rada gminy i
wqjt.

§24.Wykonanie uchwal powierza si? wqjtowi.

V. Postanowienia koncowe.

§25.Zmiana Statutu nast^puje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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ZALACZNIK NR 10 DO UCHWALY NR X/64 703
RADY GMINY W OSTROWKU

z dnia 1 1 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA RUDLICH

I. Postanowienia ogolne.

§l.l.Ogol mieszkancow solectwa stanowi samorza^d mieszkancow wsi.

2.Nazwa samorza^du mieszkancow wsi brzmi: soiectwo Rudlice.
§2.1.Solectwo Rudlice jest jednostka^pomocnicza^ ktorej mieszkaticy

wspolnie z mieszkaricami innych solectw tworza^ wspolnot? samorzajdow^.
gminy Ostrowek.

2.Samorza^d mieszkancow solectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z 2001 roku z pozniejszymi zmianamj ),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dzialania solectwa obejmuje tniejscowosci Rudlice,
Jackowskie i Kuznica na obszarze 854 ha.

§4. Granice gminy i teren dzialania solectwa Rudlice okresla zat^c/.nik
do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorzajdu mieszkancow wsi, zarza^dza rada

gminy w drodze uchwaty.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany vvybor sohysa i

czlonkow rady soleckiej, zwohije wojt gminy, ktory okresla miejsce, dzien oraz
godzin? zebrania wiejskiego.

§7. l.Organem uchwalodawczym solectwajest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym solectwa jest soltys.
3.Dzialalnosc soltysa wspomaga rada solecka.
§8.Soltys i czkmkowie rady soleckiej wybierani sq_ w glosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nicograniczonej liczby kandydatow, przcz
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja soltysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac soltysa przed uplywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow solectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje pelnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkancom solectwa, zameldowanyrn na
stale na tercnie solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )soltysa;
2)rady soleckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

Hl.Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje soltys:
l)na za^danie mieszkancow;
2)na polecenie wqjta lub rady gminy;
3)z wlasnej inicjatywy.

§14. Przewodnicza^cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego nalezq. wszystkie sprawy

dotycza^ce solectwa majq.ce wplyw na jego organizacj^ i struktur^ z wyjajkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wiasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
l)okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwolywanie soltysa i rady soieckiej;
3)wykonywanie kontroli nad sohysem w zakresie czynnosci wykonawczych

solectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rad? gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaiy zebrania wiejskiego i rady soteckiej zapadaja^ zwykta,

wi^kszosciq. glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadan sohysa nalezy:

l)zalatwianie bieza^cych czynnosci soiectwa;
2)reprezentowanie solectwa na zewnajrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkancow sluza^ca^ poprawie warunkow zycia w

solectwie.
§18.Soltys przewodniczy radzie soleckiej.
§19.Do zadari rady soleckiej nalezy:

J)przygotowywanie zebrah wiejskich i sporzajdzanie projektow uchwal tych
zebran;

2)utrzymywanie stalej wi^zi z mies/kancami solectwa;
3)inicjowanie dzialari w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkahcow

solectwa.



IV. Zakres zadari przekazywanych solectwu przez gmin^ oraz sposob
ich realizacji.

§20.SoJectwo prowadzi gospodarke_ flnansowa^w ramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze sotectwa skiadajq. wnioski dotycza^ce potrzeb
zadari rzeczowych w sotectwie, radzie gminy, do korica wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadari
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl?dniajq.c ( w miare_
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dziatalnoscia^organow sofectwa sprawuje rada gminy i
wojt.

§24.Wykonanie uchwai powierza si? wojtowi.

V. Postanowienia koricowe.

§25.Zmiana Statutu naste_puje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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ZALACZNIK NR 11 DO UCHWALY NR X/64 703
RADY GMINY W OSTROWKU

z dnia 1 1 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA SKRZYNNO

I. Postanowienia ogolne.

§l.l.Ogol mieszkaricow solectwa stanowi samorza^d mieszkaricow wsi.
2.Nazwa samorza^du mieszkancow wsi brzmi: solectwo Skrzynno.
§2.1.Solectwo Skrzynno jest jednostka. pomocniczq., ktorej mieszkaricy

wspolnie z mieszkaricami innych solectw tworza^ wspolnot^ samorzajdowa.
gminy Ostrowek.

2.Samorzai.d mieszkancow solectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z2001 roku z pozniejszymi zmianami),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dzialania solectwa obejmuje miejscowosc Skrzynno na
obszarze 1639 ha.

§4. Granice gminy i teren dzialania sofectwa Skrzynno okresla
zaia^cznik do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorzajdu mieszkaricow wsi, zarza^dza rada

gminy w drodze uchwaly.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor sohysa i

czionkow rady soleckiej, zwoluje wojt gminy, ktory okresla miejsce, dzien oraz
godzin? zebrania wiejskiego.

§7.1 .Organem uchwalodawczym solectwa jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym solectwa jest sohys.
3.Dzialalnosc soltysa wspotnaga rada solecka.
§8.Soltys i czlonkowie rady soleckiej wybierani s^ w glosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja sohysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac sohysa przed uplywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow solectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje pefnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkaricom sotectwa, zameldowanym na
state na terenie solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )soltysa;
2)rady soteckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

III. Zadania organow sofectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoiuje soltys:
l)na za^danie mieszkancow;
2)na polecenie wojta lub rady gminy;
3)z wlasnej inicjatywy.

§14. Przewodnicza_cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego naleza^wszystkie sprawy

dotyczace solectwa majq.ce wplyw na jego organizacj^ i struktur? z wyjatkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wtesciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
l)okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwolywanie soltysa i rady soleckiej;
3)wykonywanie kontroli nad soltysem w zakresie czynnosci wykonawczych

soiectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rad$ gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§l6.Uchwaly zebrania wiejskiego i rady soleckiej zapadajq. zwyklq.

wiejcszoscia^ glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadan soltysa nalezy:

l)zalatwianie bieza^cych czynnosci solectwa;
2)reprezentowanie solectwa na zewnatrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wptywanie na aktywnosc mieszkancow sluzajca^poprawie warunkow zycia vv

solectwie.
§18.Soltys przewodniczy radzie soleckiej.
§19.Do zadan rady soleckiej nalezy:

l)przygotowywanie zebrari wiejskich i sporza^dzanie projektow uchwal tych
zebran;

2)utrzymywanie stalej wi?zi z mieszkancami solectwa;
3)inicjowanie dzialari w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkancow

solectwa.



IV. Zakres zadan przekazywanych solectwu przez gmin£ oraz sposob
ich realizacji.

§20.Solectwo prowadzi gospodark? finansowq. wramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze soiectwa skladajq. wnioski dotycz^ce potrzeb
zadari rzeczowych w solectwie, radzie gminy, do korica wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadari
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniajq,c ( w miar^
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dzialalnoscia_organow soiectwa sprawuje rada gminy i
wqjt

§24.Wykonanie uchwal powierza si^ wqjtowi.

V. Postanowienia koncowe.

§25.Zmiana Statutu nast^puje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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ZALACZNIK NR 12 DO UCHWALY NR X/64 703
RADY GMINY W OSTROWKU

z dnia 11 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA WTELGIE

I. Postanowienia ogolne.

§l.l.Ogol mieszkancow solectwa stanowi samorzaji mieszkaricow wsi.
2.Nazwa samorz^du mieszkarico.w wsi brzmi: solectwo Wielgie.
§2.1 .Solectwo Wielgie jest jednostka^pomocniczaj ktorej mieszkancy

wspolnie z mieszkaricami innych solectw tworzq. wspolnote; samorzq.dow^_
gminy Ostrowek.

2.Samorz^d mieszkancow solectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqxizie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z 2001 roku z pozniejszymi zmianami),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dzialania solectwa obejmuje miejscowosc Wielgie na
obszarze 976 ha.

§4. Granice gminy i teren dziatania sotectwa Wielgie okresla zal^cznik
do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorzajdu mieszkancow wsi, zarza^dza rada

gminy w drodze uchwaiy.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybof soltysa i

cztonkow rady soleckiej, zwoluje wqjt gminy, ktory okresla miejsce, dzieri oraz
godzine^ zcbrania wiejskiego.

§7. l.Organem uchwalodawczym solectwa jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym solectwa jest soitys.
3.Dzialalnosc sohysa wspomaga rada solecka.
§8.Sottys i czlonkowie rady soleckiej wybierani sq_ w glosowaniu

tajnym, bezposredniin, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja sohysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac sottysa przed uptywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow solectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje pelnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkahcom sotectwa, zameldowanym na
stale na terenie solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )soltysa;
2)rady soleckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

III. Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje soltys:
1 )na zajdanie mieszkancow;
2)na polecenie wqjta lub rady gminy;
3)z wlasnej inicjatywy.

§14. Przewodnicza^cego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego nalezy. wszystkie sprawy

dotycza^ce solectwa majq.ce wplyw na jego organizacj^ i struktur^ z wyjaj;kiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wlasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
l)okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwolywanie soltysa i rady soleckiej;
3)wykonywanie kontroli nad sohysem w zakresie czynnosci wykonawczych

solectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rad? gminy i uwzglednienia w budzecie gminy w
nast^pnym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaly zebrania wiejskiego i rady soleckiej zapadajq. zwykla^

wi^kszoscia^glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadan sottysa nalezy:

l)zalatwianie bieza^cych czynnosci solectwa;
2)reprezentowanie solectwa na zewnajrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkancow sluzajcq. popravvie warunkow zycia w

solectwie.
§1 S.Soltys przewodniczy radzie soleckiej.
§19.Do zadah rady soleckiej nalezy:

1 )przygotowywanie zebran wiejskich i sporzq_dzanie projektow uchwal tych
zebran;

2)utrzymywanie stale] wi^zi z mieszkancami solectwa;
3)inicjowanie dzialan w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkancow

solectwa.



IV. Zakres zadari przekazywanych solectwu przez gmin^ oraz sposob
ich realizacji.

§20.SoJectwo prowadzi gospodark^ finansowq. w ramach budzetu
gminy.

§21.Organy wykonawcze soJectwa skJadajq. wnioski dotycza^ce potrzeb
zadari rzeczowych w solectwie, radzie gminy, do korica wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadari
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^driiajac ( w miar^
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dzialalnoscia^organow solectwa sprawuje rada gminy i
wqjt.

§24.Wykonanie uchwal powierza si^ wojtowi.

V. Postanowienia koricowe.

§25.Zmiana Statutu nastepuje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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ZALACZNIK NR13 DO UCHWALY NR X/64/03
RADY GMINY W OSTROWKU

z dnia 1 1 wrzesnia 2003r.

STATUT SOLECTWA WOLA RUDLICKA

I. Postanowienia ogolne.

§l.l.Ogol mieszkancow solectwa stanowi samorzaxl mieszkancow wsi.
2.Nazwa samorzadu mieszkancow wsi brzmi: solectwo Wola Rudlicka.
§2.1.Solectwo Wola Rudlicka jest jednostk^. pomocnicza^, ktorej

mieszkaricy wspolnie z mieszkaricami tnnych solectw tworza^ wspolnot?
samorzajdowa^ gminy Ostrowek.

2.Samorzq.d mieszkancow solectwa dziala na podstawie przepisow
prawa a w szczegolnosci:
l)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z 2001 roku z pozniejszymi zmianami),
2)statutu gminy Ostrowek,
3)niniejszego statutu.

§3.Teren dzialania solectwa obejmuje miejscowosc Wola Rudlicka na
obszarze 566 ha.

§4. Granice gminy i teren dzialania solectwa Wola Rudlicka okresla
zalaeznik do niniejszego statutu.

II. Zasady i tryb wyborow organow solectwa.
§5.Wybory do organow samorzadu mieszkancow wsi, zarzajlza rada

gminy w drodze uchwaly.
§6.Zebranie wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor soltysa i

czlonkow rady soleckiej, zwoluje wojt gminy, ktory okresla miejsce, dzien oraz
godzinej zebrania wiejskiego.

§7.1.Organem uchwalodawczym solectwa jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym solectwa jest soltys.
S.Dzialalnosc soltysa wspomaga rada solecka.
§8.Soltys i czlonkowie rady soleckiej wybierani sâ  w glosowaniu

tajnym, bezposrednim, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez
mieszkancow upowaznionych do glosowania.

§9.Kadencja soltysa oraz Rady Soleckiej, powolanych przez zebranie
wiejskie, trwa 4 lata.

§10.Zebranie wiejskie moze odwolac soltysa przed uplywem kadencji,
ktory utracil zaufanie mieszkancow solectwa, w trybie, w jakim zostal
powolany.



§1 l.Czynne prawo wyborcze przysluguje pelnoletnim nie
pozbawionym praw publicznych mieszkancom solectwa, zameldowanym na
stale na terenie solectwa.

§12.Na pierwszym zebraniu wiejskim, zebranie dokonuje wyboru:
1 )sottysa;
2)rady soleckiej;
oraz uchwala regulamin zebrania.

I I I . Zadania organow solectwa.

§13.Zebranie wiejskie zwoluje softys:
l)na za^danie mieszkancow;
2)na polecenie wqjta lub rady gminy;
3)z wlasnej inicjatywy.

§14. Przewodniczajcego zebrania wiejskiego wybiera zebranie wiejskie.
§15.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego nalezy wszystkie sprawy

dotycza^ce solectwa maja^ce wplyw na jego organizacje i struktur^ z wyjajtkiem
spraw zastrzezonych dla innych organow.

2. Do szczegolnej wiasciwosci zebrania wiejskiego nalezy:
l)okreslenie skladu ilosciowego rady soleckiej;
2)wybieranie i odwofywanie sohysa i rady soteckiej;
3)wykonywanie kontroli nad soltysem w zakresie czynnosci wykonawczych

soiectwa;
4)uchwalanie najpozniej do 15 wrzesnia kazdego roku wnioskow, w celu

rozpatrzenia ich przez rad^ gminy i uwzgl^dnienia w budzecie gminy w
nastejmym roku;

5)inicjowanie roznych form samopomocy spolecznej.
§16.Uchwaty zebrania wiejskiego i rady soleckiej zapadaj^zwykl^

wi^kszoscia^ glosow obecnych na zebraniu.
§17.Do zadari sohysa nalezy:

l)zalatwianie bieza^cych czynnosci soiectwa;
2)reprezentowanie solectwa na zewnajrz;
3)przygotowywanie wnioskow oraz wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego,
4)wplywanie na aktywnosc mieszkancow sluza^cq. poprawie warunkow zycia w

solectwie.
§1 S.Soltys przewodniczy radzie soleckiej.
§19.Do zadan rady soleckiej nalezy:

1 )przygotowywanie zebran wiejskich i sporza^dzanie projektow uchwal tych
zebran;

2)utrzymywanie stalej wi^zi / mieszkancami solectwa;
3)inicjowanie dzialan w sprawach spolecznie uzytecznych dla mieszkancow

solectwa.



IV. Zakres xadari przekazywanych solectwu przez gmine oraz sposob
ich realizacji.

§20.Solectwo prowadzi gospodark^ flnansowa^ w ramach budzetu
gminy.

§2KOrgany wykonawcze solectwa skladaja^ wnioski dotycza^ce potrzeb
zadari rzeczowych w sotectwie, radzie gminy, do korica wrzesnia kazdego roku.

§22.Rada gminy w uchwale budzetowej ustala wykaz zadan
rzeczowych do wykonania w roku budzetowym, uwzgl^dniaj^c ( w miar^
mozliwosci ) wnioski, o ktorych mowa w §21.

§23.Nadzor nad dziaialnosciq_organow solectwa sprawuje rada gminy i
wojt.

§24.Wykonanie uchwai powierza si? wqjtowi.

V. Postanowienia koncowe.

§25.Zmiana Statutu nast^puje w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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