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												Załącznik nr 2 do Uchwały
															nr VII/42/03 Rady Miejskiej w Mikstacie
												   z dnia 30 czerwca 2003 roku







Statut

Samorządu Mieszkańców

Wsi Kaliszkowice Kaliskie


Rozdział I 
Nazwa i teren działania 

§ 1. 
1. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi. 

§ 2. 
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami i miastem 	tworzą wspólnotę samorządową Miasta i Gminy Mikstat. 
2. Samorząd Mieszkańców Wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami).

§ 3. 
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Kaliszkowice Kaliskie.

Rozdział II 
Organizacja i zakres działania 

§ 4. 
1. Organami Sołectwa są: 
   1/ zebranie wiejskie, 
   2/ Rada Sołecka, 
   3/ Sołtys. 
2. Zebranie wiejskie może powołać także stałe lub doraźne komisje określając zakres ich działania. 
3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powoływanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. 

§ 5. 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

§ 6. 
Do zadań i kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1/ wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
2/ podejmowanie uchwał w zakresie korzystania z mienia komunalnego miasta i gminy powierzonego Sołectwu, 
3/ rozporządzanie dochodami z tego mienia określonego w punkcie 2 w zakresie określonym Statutem lub uchwałami Rady Miejskiej, 
4/ dysponowanie środkami finansowymi Samorządu Mieszkańców Wsi, własnymi i przyznanymi przez Radę Miejską, 
5/ zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców. 

§ 7. 
Zadania określone w § 6 Samorząd Mieszkańców Wsi realizuje w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji, 
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców, 
3/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza granice właściwości    samorządu mieszkańców Sołectwa,
4/ współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,
5/ ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi. 

§ 8. 
1. Zebranie wiejskie może opiniować projekty uchwał Rady Miejskiej przekazane do konsultacji w części dotyczącej Sołectwa w sprawach: 
   1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
   2/ planu budżetu na dany rok, 
   3/ przepisów prawa miejscowego, 
   4/ innych uchwał Rady Miejskiej. 
2. Zebranie wiejskie może zobowiązać Radę Sołecką do przedstawienia w okresach między zebraniami opinii w sprawach określonych w ust.1 pkt 2-4. 

§ 9. 
1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, w zależności od charakteru spraw załatwia je we własnym zakresie lub 	przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. 
3. O sposobie załatwiania spraw informuje się zebranie wiejskie lub Sołtysa. 

§ 10. 
Samorząd Mieszkańców Wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony na zasadach ustalonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania, albo z żądaniem dopuszczenia Sołectwa do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi Sołectwa i gdy przemawia za tym interes społeczny i prawny mieszkańców Sołectwa.
§ 11. 
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Wsi: nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania zadań, w tym także może podejmować wspólne uchwały. 


Rozdział III 
Sołtys i Rada Sołecka 

§ 12. 
1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej 	łączności między Sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miasta i Gminy, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. 
	Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza Miasta i Gminy. 
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje się w terminie określonym przez Radę Miejską . 
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny. 

§ 13. 
1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności: 
   1/ zwoływanie zebrań wiejskich, 
   2/ zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i przewodniczenie tym posiedzeniom, 
   3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz, 
   4/ realizowanie uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do Sołectwa,
   5/ organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę życia społeczności sołeckiej, 
   6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza, 
   7/ dokonywanie poboru podatków - w zakresie ustalonym przez Radę Miejską,
   8/ prowadzenie zarządu i administracji tymi składnikami mienia (w tym: środkami finansowymi), które gmina przekazała  Sołectwu do korzystania,
   9/ stosowanie postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika Miasta i Gminy, 
  10/ sporządzanie rozliczeń m.in. z gospodarczej i finansowej działalności Sołectwa,
  11/ wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.
2. Na zebraniach wiejskich, co najmniej jeden raz w roku Sołtys przedkłada informację o swej działalności. 

§ 14. 
Sołtys: 
1/ uczestniczy w Sesjach Rady Miejskiej, 
2/ na Sesjach Rady Miejskiej zgłasza wnioski i propozycje Sołectwa.

§ 15. 
1. Rada Sołecka składa się z 5 osób (łącznie z Sołtysem). 
2. Przy wykonaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma 	charakter opiniodawczy i doradczy. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 
5. Do kompetencji i zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności: 
1/ opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania, 
2/ opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu, 
3/ występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu, 
   4/ organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrola ich realizacji, 
   5/ decydowanie w sprawach udziału Samorządu Mieszkańców Wsi w postępowaniu administracyjnym, 
   6/ współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
   7/ przygotowywanie projektów uchwał na zebrania mieszkańców w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z przychodów własnych i budżetu miasta i gminy.
5. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.

§ 16. 
1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie 	mieszkańców Sołectwa. 
2. Rada Miejska może odwołać Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. 
3. Rada Miejska odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa z chęci zysku lub z niskich pobudek. 
4. Burmistrz Miasta i Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich 	obowiązków lub dopuścił się  przestępstwa opisanego w pkt.3 i wystąpić do Rady Miejskiej o odwołanie go. Zawieszenie w czynnościach może trwać do czasu zajęcia stanowiska przez Radę Miejską. 



Rozdział IV 
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich 
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 17. 
Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

§ 18. 
Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1/ z własnej inicjatywy, 
2/ na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, 
3/ na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy, 
4/ na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

§ 19. 
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, o czym zawiadamia Burmistrza Miasta i Gminy.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 

§ 20. 
1. 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. 
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 zebraniu winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 21. 
W celu udzielania Sołtysowi pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy może wyznaczyć pracowników Urzędu Miasta i Gminy do kontaktów z Sołectwem.

§ 22. 
1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być 	większa od liczby głosów "przeciw". 
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego 	głosowania nad konkretną sprawą. 

Rozdział V 
Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 23. 
1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy. 
	W tym celu Burmistrz Miasta i Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Za akceptacją Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu Rady Miejskiej względnie innej osobie. 
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

§ 24. 
1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców wybory w nowym terminie przeprowadza się przy obecności takiej liczby mieszkańców, która umożliwi prawidłowe przeprowadzenie wyborów. 
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadza się wybory uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 

§ 25. 
1. Wybory przeprowadza komisja 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 : 
   - przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
   - przeprowadzenie głosowania,
   - ustalenia wyników wyborów, 
   - ogłoszenie wyników wyborów, 
   - sporządzenie protokółu o wynikach wyborów. 
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. 

§ 26. 
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 	uprawnionych uczestników zebrania. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory pozostałych członków Rady Sołeckiej.

§ 27. 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 28. 
Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

§ 29. 
1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych 	obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się przestępstwa z chęci zysku lub z niskich  pobudek. 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 

§ 30. 
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz Miasta i Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie  zebranie wiejskie, zwołane przez Sołtysa.


Rozdział VI 
Środki finansowe i gospodarka finansowa 
Samorządu Mieszkańców Wsi 

§ 31.
1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu miasta i gminy. 
2. Fundusze Samorządu Mieszkańców Wsi składają się z: 
   1/ wydzielonych przez Radę Miejską środków finansowych, 
   2/ dochodów uzyskanych z przekazanego Sołectwu w zarząd mienia komunalnego, 
   3/ dobrowolnych wpłat zakładów i mieszkańców Sołectwa,
   4/ spadków, zapisów i darowizn, 
   5/ uzyskiwanych dochodów z organizowanych przez samorząd przedsięwzięć. 
3. Fundusze Samorządu Mieszkańców Wsi mogą być przeznaczone na działalność społeczną albo eksploatację, budowę, naprawę i konserwację urządzeń użyteczności publicznej położonych na  terenie Sołectwa.
4. O przeznaczeniu funduszu Samorządu Mieszkańców Wsi decyduje zebranie wiejskie. 
5. Sołectwo przedstawia projekt własnego planu finansowego organom gminy, które opracowują i uchwalają budżet, a więc Burmistrzowi Miasta i Gminy i Radzie Miejskiej. 
6. Sołtys wsi dysponuje środkami pieniężnymi wyodrębnionymi w budżecie do dyspozycji Sołectwa zgodnie z planem finansowym uchwalonym przez zebranie wiejskie oraz ustawą o finansach  publicznych.
7. Zebranie wiejskie co najmniej jeden raz w roku ocenia sprawozdanie Rady Sołeckiej w zakresie gospodarki finansowej Samorządu Mieszkańców Wsi. 

§ 32. 
1. W celu sprawowania nadzoru nad działalnością Samorządu Mieszkańców Wsi, zebranie wiejskie 	wybiera spośród mieszkańców Sołectwa Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest ocena 	działalności Samorządu Mieszkańców Wsi na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. 
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Rady Sołeckiej. 

§ 33. 
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej jeden  raz na kwartał. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Sołeckiej.

§ 34. 
Komisja Rewizyjna: 
1/ kontroluje działalność Rady Sołeckiej i Sołtysa w zakresie gospodarki funduszami i majątkiem Samorządu Mieszkańców Wsi, 
2/ przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdanie ze swej działalności, 
3/ w razie stwierdzenia w zarządzaniu funduszami oraz majątkiem Samorządu Mieszkańców Wsi niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa niezwłocznie informuje o tym Radę Sołecką oraz Burmistrza Miasta i Gminy. 


Rozdział VII 
Mienie w sołectwie

§ 35. 
1. Wszystkie składniki mienia będące w posiadaniu Sołectwa pozostają nienaruszone. 
2. Rada Miejska nie może bez zgody zebrania wiejskiego uszczuplić dotychczasowych praw Sołectwa do korzystania z mienia. 
3. Samorząd Mieszkańców Wsi określa sposób korzystania z mienia, udostępnia go mieszkańcom, ustala zasady odpłatności, decyduje o naprawach i odpowiedzialności za wyrządzone szkody w mieniu. 
4. Dochody uzyskane z odpłatnego udostępniania mienia pozostają do dyspozycji Sołectwa.
5. W ramach posiadanych możliwości Rada Miejska może wspomagać finansowo utrzymanie mienia w Sołectwie.

§ 36. 
1. Prawnym właścicielem mienia komunalnego powierzonego w zarząd Sołectwa jest gmina. 
2. Gmina może przekazać w zarząd Sołectwu mienie komunalne z jednoczesnym określeniem sposobu jego wykorzystania. 

§ 37. 
Uchwała dotycząca zbycia lub zmiany przeznaczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne wymaga zgody Rady Miejskiej. 


Rozdział VIII 
Nadzór nad działalnością Samorządu Mieszkańców Wsi 

§ 38. 
1. Organem nadzorczym nad działalnością Samorządu Wiejskiego jest działająca poprzez swoje organy Rada Miejska. 
2. Zakres nadzoru ze strony Rady Miejskiej jest ograniczony do kontroli zgodności z prawem działania Samorządu Wiejskiego. 
3. Z ramienia Rady Miejskiej nadzór bieżący sprawują członkowie Rady będący mieszkańcami Sołectwa. Są oni, a ponadto Sołtys i Burmistrz Miasta i Gminy, zobowiązani do sygnalizowania Radzie Miejskiej o wszelkich naruszeniach prawa w działalności tego Samorządu. 


Rozdział IX 
Postanowienia końcowe  

§ 39. 
Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska. 
§ 40. 
W przypadkach spornych postanowienia Statutu wiążąco interpretuje Burmistrz Miasta i Gminy. 

§ 41. 
Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

