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Poz. 2815
OBWIESZCZENIE NR 10
RADY GMINY TUCHOMIE
z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Sołectwa Trzebiatkowa
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Sołectwa Trzebiatkowa stanowiącego załącznik Nr 10 do
uchwały Nr XXI/227/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 4 września 2009 roku w sprawie uchwalenia statutów
sołectw Gminy Tuchomie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 144 poz. 2697 z dnia
23 października 2009r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr XXII/240/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXI/227/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 4 września 2009 roku w prawie uchwalenia
statutów sołectw Gminy Tuchomie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 22.12.2009r. Nr
174, poz. 3430).
2) Uchwałą Nr XII/129/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany w statucie
sołectwa Trzebiatkowa (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 17.10.2012r., poz. 3242).
2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Bezhubka
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Załącznik
do Obwieszczenia Nr 10
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Statutu Sołectwa Trzebiatkowa
STATUT SOŁECTWA
TRZEBIATKOWA
(tekst jednolity)
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Trzebiatkowa jest jednostką pomocniczą Gminy Tuchomie utworzoną na mocy uchwały Rady
Gminy.
2. Sołectwo Trzebiatkowa obejmuje obszar 1.547,5382 ha.
3. Sołectwo Trzebiatkowa obejmuje miejscowość Trzebiatkowa.
Rozdział 2.
ORGANIZACJA I ZADANIA SOŁECTWA
§ 2.
1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys, wspomagany przez radę sołecką .1)
2. Skreślony.2)
§ 3.
1. Do zadań sołectwa należy:
- udział w rozpatrywaniu spraw mieszkańców sołectwa: socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkańców sołectwa,
- kształtowanie zasad współżycia społecznego,
- utrzymanie porządku,
- decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzanego uchwałą Rady Gminy sołectwu, bieżące
korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy.

1) Zmiana

wprowadzona uchwałą Nr XXII/240/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 października 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXI/227/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 4 września 2009r roku w sprawie uchwalenia statutów
sołectw Gminy Tuchomie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22.12.2009r., Nr 174, poz. 3430).
2) Zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXII/240/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 października 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXI/227/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 4 września 2009r roku w sprawie uchwalenia statutów
sołectw Gminy Tuchomie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22.12.2009r., Nr 174, poz. 3430).
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- Do kompetencji opiniodawczych sołectwa należy wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla
mieszkańców sołectwa sprawach, a w szczególności projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w zakresie
dotyczącym sołectwa) co do:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,
kulturalnych, opiekuńczo-wychowawczych do potrzeb mieszkańców sołectwa,
b) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza własne
możliwości sołectwa.
Rozdział 3.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 4.
1. Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa jest formą demokracji bezpośredniej.
2. Zebranie wiejskie sołectwa jest organem uchwałodawczym.
3. W zebraniu wiejskim sołectwa uczestniczą jego stali mieszkańcy posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych. Uchwały podejmowane przez zebranie są ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej
5% uprawnionych.3)
4. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys poprzez ogłoszenie jego terminu i porządku, w sposób zwyczajowo
przyjęty w sołectwie, na trzy dni przed wyznaczonym terminem. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej
inicjatywy, na wniosek rady sołeckiej lub na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu mieszkańców sołectwa.
Zebranie może być zwołane również przez Wójta.
5. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy wybór i odwołanie sołtysa, rady sołeckiej. 4)
6. Zarządzanie wyborów sołtysa należy do kompetencji Rady Gminy. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady
sołeckiej niezbędny jest udział w zebraniu co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców
sołectwa. W przypadku braku quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie krótszym niż pół godziny po
upływie terminu pierwszego, jednak przy udziale nie mniejszym niż 10% uprawnionych do głosowania
mieszkańców sołectwa.
7. Zebranie wiejskie dokonuje wyboru sołtysa jak i jego odwołania w oparciu o zasady: tajności,
bezpośredniości, nieograniczonej liczby kandydatów, prawa głosu dla stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
8. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków rady sołeckiej.
9. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna, powołana spośród uprawnionych do
głosowania mieszkańców sołectwa.
10. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania tajnego (z urną),
c) ustalenie wyników głosowania według zasady, że za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów,
d) ogłoszenie wyników wyborów,
e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
11. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Tuchomie. Na karcie do głosowania
uprawniony uczestnik zebrania wpisuje imię i nazwisko wybranego przez siebie kandydata. Nieważne są karty
całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem i na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc
do obsadzenia.
3) Zmiana

wprowadzona uchwałą Nr XII/129/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany
w statucie sołectwa Trzebiatkowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, z dnia 17.10.2012r., poz. 3242).
4) Zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXII/240/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 października 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXI/227/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 4 września 2009r roku w sprawie uchwalenia statutów
sołectw Gminy Tuchomie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22.12.2009r., Nr 174, poz. 3430).
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12. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej przed upływem kadencji może być dokonane przez zebranie
wiejskie, jeżeli nie wykonują oni swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu sołectwa lub
dopuszczają się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu
zainteresowanego.
13. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego
zarządu w stosunku do przekazanego sołectwu mienia komunalnego.
14. Przez zwykły zarząd należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją
rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. Do zwykłego
zarządu nie zalicza się: zbywanie i obciążanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek i zobowiązań wekslowych,
czynienie darowizn, zrzekanie się spadków itp.
Rozdział 4.
ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁTYSA, ZASTĘPCY SOŁTYSA
§ 5.
1. Sołtys jest ustawowym organem wykonawczym sołectwa, wybierany na zasadach określonych
w rozdziale III Statutu.
2. Sołtys reprezentuje sołectwo wobec władz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych. Sołtys
podejmuje działalność organizatorsko-wykonawczą uchwał, postanowień zebrań wiejskich oraz z własnej
inicjatywy mających istotne znaczenie dla mieszkańców i gospodarki sołectwa.
3. Sołtys prowadzi całokształt administracji i zarządu majątkiem sołectwa oraz pełni funkcję organizacyjną
wobec mieszkańców sołectwa.
4. Sołtys może uczestniczyć w pracach organów Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.
5. Na zasadach określonych przez Radę Gminy Tuchomie sołtysowi przysługują diety oraz zwrot kosztów
podróży.
6. Sołtys posiada kompetencje w imieniu sołectwa do prowadzenia spraw w ramach zwykłego zarządu,
związanych z administrowaniem mieniem gminnym powierzonym sołectwu.
7. Sołtys ma obowiązek rozliczanie się przed organami Gminy z gospodarczej i finansowej działalności
sołectwa.
8. Skreślony.5)
Rozdział 5.
ZADANIA I KOMPETENCJE RADY SOŁECKIEJ
§ 6.
1. Rada Sołecka wspomaga działalność sołtysa.
2. Rada Sołecka:
- współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
- podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele sołectwa,
- inicjuje działania społeczno-użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
3. Rada Sołecka pracuje pod przewodnictwem sołtysa.
Rozdział 6.
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 7.
1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.

5) Zmiana

wprowadzona uchwałą Nr XXII/240/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 października 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXI/227/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 4 września 2009r roku w sprawie uchwalenia statutów
sołectw Gminy Tuchomie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22.12.2009r., Nr 174, poz. 3430).
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2. Środkami nadzoru Rady Gminy nad sołectwem są:
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej sołectwa,
- zarządzanie, dokonywanie lustracji sołectwa i dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji Rady Gminy.
3. Sołectwo powinno być zlustrowane co najmniej raz w kadencji. Podczas lustracji sołectwa obecny jest
sołtys, mogą w niej uczestniczyć również członkowie rady sołeckiej
§ 8.
1. Kontrolę nad bieżącą działalnością sołectwa sprawuje Wójt, a w zakresie finansowym Skarbnik Gminy,
działający z jego upoważnienia.6)
2. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo żądania niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach
organów sołectwa.
3. Wójt Gminy zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody
i uszczuplenia.
§ 9. Zmiana statutu sołectwa należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.

6) Zmiana

wprowadzona uchwałą Nr XXII/240/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 października 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXI/227/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 4 września 2009r roku w sprawie uchwalenia statutów
sołectw Gminy Tuchomie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22.12.2009r., Nr 174, poz. 3430).

