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ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa So³ectwa
§33. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Dochody realizowane przez So³ectwo wchodz¹ w sk³ad
dochodów bud¿etu Gminy.
3. Wydatki dokonywane przez So³ectwo, wchodz¹ w sk³ad
wydatków bud¿etu Gminy, w ramach poszczególnych dzia³ów
lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

6. So³ectwo opracowuje roczne plany finansowe swoich
dochodów i wydatków do bud¿etu Gminy, w terminie do
15 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
Po uchwaleniu bud¿etu przez Radê, So³ectwo otrzymuje do
wykonania plan finansowy na dany rok bud¿etowy.
7. Obs³uga finansowa oraz merytoryczna So³ectwa
prowadzona jest przez Urz¹d.
8. Kontrolê gospodarki finansowej So³ectwa sprawuje
Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie
Wójtowi Gminy raz w roku.

4. W ramach dochodów i wydatków, So³ectwo obowi¹zane jest przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej Gminy.
5. So³tys odpowiada za realizacjê dochodów i wydatków
So³ectwa, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o finansach publicznych.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§34. Zmiany Statutu So³ectwa wymagaj¹ podjêcia uchwa³y przez Radê.

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³ Nr V/25/03
Rady Gminy Bralin
z dnia 03.03.2003 r.

STATUT SO£ECTWA MNICHOWICE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. So³ectwo Mnichowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
gminy Bralin.
§2. Statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa
w tym:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) zasady i tryb wyboru organów so³ectwa,
3) organizacjê i zadania organów so³ectwa,
4) zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz
sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy Bralin
nad dzia³alnoci¹ so³ectwa,
6) zasady korzystania z mienia,
7) gospodarkê finansow¹ so³ectwa.
§3. Ilekroæ w statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Bralin,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Bralin,
3) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Bralin,

4) Urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy
w Bralinie,
5) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Bralin,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa.
§4. So³ectwo obejmuje obszar wsi Mnichowice.
ROZDZIA£ II
Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji Rady.
2. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania uczestnicz¹cych w zebraniu.
§6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹
w siedzibie So³ectwa w terminie i miejscu okrelonym
Zarz¹dzeniem Wójta.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1, okrela ponadto
porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nast¹piæ
wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
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3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt
w terminie 3 miesiêcy po up³ywie kadencji Rady. W przypadku rezygnacji, mierci So³tysa lub cz³onków Rady So³eckiej
wybory zarz¹dza siê w terminie 1 miesi¹ca od daty zdarzenia.

§12. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych
w §26 za wyj¹tkiem rozstrzygniêæ w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej.

4. Zarz¹dzenie w sprawie wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañcom So³ectwa
w terminie 7 dni przed dat¹ Zebrania Wiejskiego.

2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:

5. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecnoæ co
najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa z zaokr¹gleniem do jednego mieszkañca w dó³.
6. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§7. 1. W celu wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej,
2) obliczanie g³osów oddanych na poszczególnych kandydatów,

1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§13. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa oraz Rady
So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
specjalne komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadania.
3. Komisje, o których mowa w ust. 1, w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomoci Zebrania
Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.

§14. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§15. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim
obejmuje nastêpuj¹ce prawa:

4. Cz³onkowie komisji skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa ani do Rady So³eckiej.
§8. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania
Wiejskiego.
§9. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatów na stanowisko So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk
zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
§10. 1. Po zamkniêciu listy kandydatów na stanowisko
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przewodnicz¹cy komisji,
o której mowa w §7 niniejszego Statutu, poddaje pod g³osowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane
kandydatury w kolejnoci alfabetycznej.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa,
a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady So³eckiej.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
ROZDZIA£ III
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§11. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie  jako
organ uchwa³odawczy oraz So³tys  jako organ wykonawczy.

1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz
obecnym na posiedzeniu
4) Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
5) ¿¹dania utrwalenia w protokole czynnoci wymienionych
w pkt 1-3,
6) udzia³u w g³osowaniu,
7) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
§16. 1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa w sposób zwyczajowo przyjêty.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów Gminy,
3) na wniosek 1/10 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim.
§17. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
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2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania
Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ
zwo³anego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania
Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹
wybrany.
§18. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielaniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) odebraniu g³osu,
4) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
5) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania Wiejskiego
2. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§19. 1. So³tys lub osoby, o których mowa w §17 ust. 2
i 3 przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
2. Obs³ugê techniczno-biurow¹ Zebrania Wiejskiego sprawuje pracownik Urzêdu Gminy wyznaczony przez Wójta.
§20. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹
inaczej, to uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów uczestnicz¹cych osób uprawnionych.
§21. 1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego
oraz inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) gospodarowanie mieniem przekazanym So³ectwu,
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
3. So³tys uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.
4. So³tys mo¿e zabieraæ g³os na sesjach Rady, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
§22. 1. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób.
3. Wspomaganie So³tysa, o którym mowa w ust. 1,
obejmuje w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego pisemnego
upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w §17-19 i 21
ust. 1 i 2,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie
Wiejskie,
4) wypracowywanie opinii So³tysa o których mowa w §26.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,
3) dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii
rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Przy odwo³ywaniu so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
stosuje siê odpowiednio tryb postêpowania okrelony
w rozdziale II Statutu.
§24. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§25. Rada mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
ROZDZIA£ IV
Zakres zadañ przekazanych So³ectwu przez
Gminê oraz sposób ich realizacji
§26. 1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania
so³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ Gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy przez:
1) opiniowanie rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach
dotycz¹cych:
a) studium uwarunkowañ oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
b) uchwalanych przez Radê programów gospodarczych
dotycz¹cych So³ectwa,
2) inicjowanie dzia³alnoci kulturalno-owiatowej, sportoworekreacyjnej oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych,
3) zarz¹dzanie przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym.
ROZDZIA£ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady
nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§27. 1. Nadzór i kontrolê nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
sprawuje Rada poprzez komisjê Rewizyjn¹.
2. Kontrola nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowana jest
za pomoc¹ Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów:
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zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
§28. 1. So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od ich
podjêcia  uchwa³y, wnioski, opinie Zebrania Wiejskiego.
2. Rada wstrzymuje wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego sprzecznej z prawem i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia wskazuj¹c naruszenie prawa oraz termin
rozpatrzenia sprawy.
3. W przypadku nie rozpatrzenia sprawy lub nie usuniêcia
naruszenia prawa przez Zebranie Wiejskie, Rad stwierdza
niewa¿noæ uchwa³y w ca³oci lub w czêci.
ROZDZIA£ VI
Zasady korzystania z mienia
§29. 1. W celu realizacji zadañ statutowych So³ectwo
mo¿na wyposa¿yæ w maj¹tek.
2. Mienie podlegaj¹ce przekazaniu okrela Rada Gminy.
§30. Nieruchomoci przekazywane s¹ So³ectwu na jego
wniosek w zwyk³y zarz¹d.
§31. 1. Korzystanie z przekazanego mienia odbywa siê
w ramach zwyk³ego zarz¹du.
2. Zakres zwyk³ego zarz¹du obejmuje:
1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie
pogorszonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw,
konserwacji i remontów,
2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia,
3) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okolicznociowych, sportowych, festynów, konkursów itp.,
4) oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów bêd¹cych w posiadaniu so³ectwa.

ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa So³ectwa
§33. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Dochody realizowane przez So³ectwo wchodz¹ w sk³ad
dochodów bud¿etu Gminy.
3. Wydatki dokonywane przez So³ectwo, wchodz¹ w sk³ad
wydatków bud¿etu Gminy, w ramach poszczególnych dzia³ów
lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
4. W ramach dochodów i wydatków, So³ectwo obowi¹zane jest przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej Gminy.
5. So³tys odpowiada za realizacjê dochodów i wydatków
So³ectwa, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o finansach
publicznych.
6. So³ectwo opracowuje roczne plany finansowe swoich
dochodów i wydatków do bud¿etu Gminy, w terminie do
15 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy. Po
uchwaleniu bud¿etu przez Radê, So³ectwo otrzymuje do
wykonania plan finansowy na dany rok bud¿etowy.
7. Obs³uga finansowa oraz merytoryczna So³ectwa
prowadzona jest przez Urz¹d.
8. Kontrolê gospodarki finansowej So³ectwa sprawuje
Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie
Wójtowi Gminy raz w roku.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§34. Zmiany Statutu So³ectwa wymagaj¹ podjêcia uchwa³y przez Radê.

3. Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu
mieniem jest zachowanie szczególnej starannoci przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego
ochrona.
§32. 1. Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowi¹ dochód Gminy.
2. rodki uzyskane z dochodów s¹ przekazywane na
wydatki realizowane przez So³ectwo w ramach poszczególnych dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

Za³¹cznik
do Statutu so³ectwa Mnichowice

1. Dom Ludowy w Mnichowicach

