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           Załącznik 
								               do Uchwały Nr XI/74/07
                                       						                Rady Gminy  Ostróda
								                z dnia 31 października 2007r.

		     STATUT SOŁECTWA LICHTAJNY

                                            ROZDZIAŁ  I
			           Postanowienia ogólne

§ 1.
Sołectwo jest terytorialną jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 
z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, z 2002r. Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2005r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974))  

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1)	Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ostróda,
2)	Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Ostródzie,
3)	Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Lichtajny,
4)	 Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa lichtajny,
5)	Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Lichtajny,
6)	Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Lichtajny,
7)	Przewodniczącym Rady Sołeckiej – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa Lichtajny,
8)	Zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć zebranie Wiejskie Sołectwa Lichtajny,
9)	Stałym mieszkańcu sołectwa Lichtajny– należy przez to rozumieć mieszkańca sołectwa Lichtajny, który na podstawie faktów świadczących o jego przebywaniu na terenie sołectwa, jest jego stałym mieszkańcem.



§ 3.
Obszar sołectwa Lichtajny wynosi  6,31 km 2 . W skład sołectwa wchodzą mieszkańcy wsi Lichtajny.

					§ 4.

Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i  znosi oraz ustala jego nazwę i granice Rada Gminy
 w Ostródzie.
  
					§ 5.

Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno – gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa.

				ROZDZIAŁ II

					§ 6.

Organami sołectwa są :
1)	zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy,
2)	Sołtys – organ wykonawczy, którego działalność wspomaga Rada Sołecka.

    					§ 7.
Do kompetencji zebrania wiejskiego należą  wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców, 
a w szczególności:

1)	uchwalenie najpóźniej do 15 września każdego roku wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radę Gminy i uwzględnienia w budżecie gminy następnego roku,
2)	przyjmowanie informacji sołtysa o jego działalności,
3)	wnioskowanie do organów Gminy Ostróda w sprawach dotyczących sołectwa, 
a zwłaszcza:
a)	planu zagospodarowania przestrzennego,
b)	budżetu gminy,
c)	przepisów prawa miejscowego,
d)	Statutu Sołectwa.

4)	określenia zasad korzystania z mienia sołeckiego.

§ 8.
 
                                               Kompetencje Sołtysa
1.   Sołtys
	reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

przewodniczy Radzie Sołeckiej.
zwołuje i organizuje zebrania wiejskie i w tym celu:
-	rozwiesza ogłoszenia o zebraniu w takim miejscu i terminie, aby mieszkańcy mogli w nim wziąć udział w jak największej liczbie,
-	poza ogłoszeniami, sołtys może korzystać z innych sposobów zawiadamiania mieszkańców, jak np. przekazywanie ogłoszenia o zebraniu z jednego zabudowania do drugiego,
	realizuje uchwały Rady Gminy Ostróda dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami Rady Gminy Ostróda jak najszerszego kręgu mieszkańców,

przedkłada wnioski sołectwa  organom Gminy Ostróda,
przedkłada informację o swojej działalności na zebraniach wiejskich,
uczestniczy w Sesjach Rady Gminy Ostróda.
2.   Sołtysowi przysługuje zryczałtowana dieta. Wysokość świadczenia określa odrębna   
      uchwała Rady Gminy w Ostródzie.

§ 9.

1.	Zebranie wiejskie wybiera 3 – 6  osobową Radę Sołecką wspomagającą sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków.
2.	Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie opinii podejmowanych zwykłą większością głosów.
3.	Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
4.	W pracach Rady Sołeckiej może uczestniczyć radny z danego okręgu bez prawa głosu.

§ 10.

1.	Kadencja organów sołectwa kończy się z dniem upływu kadencji Rady Gminy.
2.	Po upływie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej, pełnią oni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
3.	Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza Wójt na podstawie uchwały Rady Gminy zarządzającej wybory.
4.	Wybory zarządza się w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy.


    Rozdział III

                  ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH

					§ 11.

Prawo uczestnictwa w zebraniu wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze, określone ordynacją wyborczą do rad gmin.

					§ 12.

1.	Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1)	z własnej inicjatywy,
2)	na wniosek Rady Sołeckiej,
3)	na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,
4)	na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

2.	W przypadku krótkotrwałej nieobecności sołtysa, do zwołania zebrania upoważniony jest członek Rady Sołeckiej, wskazany przez Sołtysa.
3.	W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu, do zwołania zebrania upoważniony jest członek Rady Sołeckiej, wskazany przez Wójta.


§ 13. 

1.	O terminie zebrania mieszkańców należy powiadomić przynajmniej 3 dni wcześniej.
2.	Termin, miejsce i proponowany porządek zebrania wiejskiego podaje do wiadomości Sołtys.
3.	O zebraniu informuje się Radnego okręgu, do którego sołectwo przynależy.
4.	Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim powiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty i uczestniczy w nim przynajmniej 1/3 stałych mieszkańców.
5.	Zebranie w drugim terminie może odbyć się w odstępie 30 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 14.
1.	Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
2.	W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Wójt wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.

§ 15.

1.	Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.
2.	Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie propozycji złożonej przez przewodniczącego obrad.

§ 16.

1.	Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.
2.	W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego. 
3.	Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym z wyjątkiem przeprowadzenia wyborów oraz odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.




§ 17.

W zebraniu mogą uczestniczyć Wójt, merytoryczni pracownicy Urzędu oraz radni bez prawa głosowania.


					§ 18. 

Zebrania są protokołowane przez wyznaczonego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy lub członka Rady Sołeckiej.

					§ 19.

Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać :
1)	miejscowość i datę zebrania,
2)	stwierdzenie ważności zebrania,
3)	porządek zebrania,
4)	treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,
5)	podpisy przewodniczącego obrad i protokolanta,
6)	do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki.

§ 20.

Protokół z zebrania oraz wszystkie załączniki przechowywane są w Urzędzie Gminy.

ROZDZIAŁ IV

		    SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA 

					§ 21.

1.	Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa zwołuje Wójt na podstawie uchwały Rady Gminy  o zarządzeniu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2.	Zebraniu przewodniczy i prowadzi je osoba wyznaczona przez Wójta.
3.	O zebraniu wyborczym informowany jest radny okręgu, do którego przynależy sołectwo. Radny ma prawo uczestnictwa w tym zebraniu.
4.	Postanowienie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przez wyznaczoną datą zebrania.
§ 22.

1.	Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej takiej liczby mieszkańców jaka jest wymagana Statutem Sołectwa do przeprowadzenia zebrania wiejskiego.
2.	O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 23.
 
1.	Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania.
2.	Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3.	Do zadań Komisji należy:
1)	przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2)	przeprowadzenie głosowania,
3)	ustalenie wyników wyborów,
4)	ogłoszenie wyników wyborów,
5)	sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

4.	Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
5.	Wyniki głosowania są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo zgłaszania protestów lub wnoszenia odwołań.




§ 24.

1.	Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2.	W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa , a następnie członków Rady Sołeckiej.

§ 25.

1.	Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują kartami do głosowania, które przygotowuje Komisja Wyborcza. Karta jest opieczętowana.
2.	Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
3.	Wyborcy stawiają znak „X” w kratce po prawej stronie nazwiska kandydata.
4.	W przypadku Wyborów Sołtysa stawia się znak „X” przy jednym nazwisku.
5.	W przypadku wyborów członków Rady Sołeckiej stawia się znak „X” przy  maksymalnie tylu nazwiskach, ilu kandydatów jest wybieranych do Rady Sołeckiej.
6.	Nieważnie są głosy na kartach:
1)	całkowicie przedartych,
2)	innych niż wymienionych w ust. 1,
3)	z ilością znaków „X” niezgodną z zasadami określonymi w ust. 4 i 5.

§ 26.
	W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na sołtysa uczestnicy zebrania wyborczego mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

W przypadku zgłoszenia kandydatów do Rady Sołeckiej w liczbie nie większej niż ustalona przez zebranie wiejskie jego uczestnicy mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

§ 27.

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


					§ 28.

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 swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowisk.
2.	Odwołanie nie może następować zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwienia.
3.	Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
4.	Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.
5.	Wyniki głosowania podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie informacji na zewnątrz lokalu, w którym odbywało się głosowanie.


§ 29.

1.	Zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 30% mieszkańców uprawnionych do głosowania może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 27 ust. 1
2.	Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Gminy lub Wójt.

§  30.

1.	Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionych funkcji.
2.	Złożenie rezygnacji lub odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej powoduje zarządzenie wyborów uzupełniających na wymienione funkcje.
3.	Wyborów uzupełniających się nie zarządza się, gdy do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.
4.	W przypadku określonym w ust. 3 wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem sołectwa wypełnia Wójt Gminy.

  ROZDZIAŁ V

   ZAKRES  ZADAŃ  PRZEKAZYWANYCH  SOŁECTWU  PRZEZ  GMINĘ  
                                 ORAZ  SPOSÓB  ICH  REALIZACJI

					§ 31.

Do realizacji przez Sołectwo Rada Gminy może przekazać następujące zadania:
1)	zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym do dyspozycji Sołectwa,
2)	samodzielne gospodarowanie środkami przydzielonymi do dyspozycji Sołectwa,
3)	korzystanie z mienia komunalnego,
4)	rozporządzanie dochodami uzyskanymi z gospodarowania mieniem komunalnym zgodnie z przepisami prawa.

§ 32.

1.	W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 30 Rada Gminy:
1)	przekazuje za zgodą mieszkańców Sołectwa wydzieloną część majątku Gminy,
2)	uchwala :
a)	wydatki Sołectwa w układzie działów i rozdziałów,
b)	wysokość kwoty, do której Sołectwo może samodzielnie wydatkować środki budżetowe,
2.	Sołectwo samodzielnie decyduje o przeznaczeniu przekazanych im środków finansowych  oraz obowiązane jest do przestrzegania podziału, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a).
3.	Gospodarując wydzieloną częścią mienia komunalnego Sołectwo ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie mieniem.
4.	Środki przekazane do dyspozycji Sołectwa przekazywane są na odrębny rachunek bankowy.
5.	Osobą upoważnioną do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym jest Sołtys.




§ 33.

1.	Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi Sołtys, zgodnie z zatwierdzonym przez zebranie wiejskie planem finansowo – rzeczowym. 
2.	Sołtys raz w roku składa sprawozdanie na zebraniu wiejskim z wykonania wydatków finansowych.

§ 34.

1.	Sołectwo nie może podejmować zobowiązań przekraczających posiadane środki budżetowe i własne.
2.	Rada Gminy i Wójt nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązanie sołectwa wobec osób trzecich.


ROZDZIAŁ VI
    ZAKRES  I  FORMY   KONTROLI  NAD  DZIAŁALNOŚCIĄ  SOŁECTWA


					§ 35.

1.	Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Wójt Gminy.
2.	Bieżącą kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.
3.	Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na zasadach legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.
 § 36.

1.	Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od ich podjęcia – uchwały zebrania wiejskiego i Rady Sołeckiej.
2.	Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego stanowiska, do uchylenia włącznie.

ROZDZIAŁ VII
                                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


					§ 37.

1.	Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidywanym dla jego uchwalenia.
2.	W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy. 




 

  
 

 




