Za cznik
do Uchwa y Nr V/42/07
z dnia 20 marca 2007 roku
STATUT SO ECTWA
BLIZOCIN

ROZDZIA I
Nazwa i teren dzia ania.
§l
yte w Statucie So ectwa sformu owania oznaczaj :
Burmistrz - Burmistrz Gminy Trzebnica
Samorz d Mieszka ców Wsi - Samorz d Mieszka ców Wsi So ectwa Blizocin
Rada Miejska - Rada Miejska w Trzebnicy
Statut - Statut So ectwa Blizocin
§2
1. Ogó mieszka ców so ectwa Blizocin stanowi samorz d mieszka ców wsi.
2. Nazwa samorz du mieszka ców wsi brzmi so ectwo Blizocin.
3. Teren dzia ania so ectwa obejmuje wie Blizocin.
§ 3
1. So ectwo jest jednostk pomocnicz , której mieszka cy wspólnie z innymi
so ectwami tworz wspólnot samorz dow miasta i gminy Trzebnica.
2. Samorz d mieszka ców wsi so ectwa Blizocin dzia a na podstawie
przepisów prawa a w szczególno ci:
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym ( Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591)
uchwa y Rady Miasta i Gminy Trzebnica Nr XXVI/228/97 z dnia
20 marca 1997 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu
Statutu Miasta i Gminy Trzebnica
oraz na podstawie niniejszego Statutu
3. So ectwo Blizocin posiada zdolno s dow .
ROZDZIA II
Organizacja i zakres dzia ania.
§4
1. Organami so ectwa s :
1) zebranie wiejskie,
2) so tys,
3) rada so ecka,
2. Kadencja so tysa, rady so eckiej i innych organów powo anych przez zebranie

wiejskie trwa 4 lata i ko czy si z wyborem nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa odawczym w so ectwie.
2. So tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so ecka jest organem wspomagaj cym dzia alno so tysa.
§6
Do zada samorz du mieszka ców so ectwa nale y:
1) kszta towanie zasad wspó ycia spo ecznego,
2) organizowania wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3) organizowanie pomocy s siedzkiej.
4) sprawowanie kontroli spo ecznej nad dzia alno ci jednostek
organizacyjnych maj cych wp yw na warunki ycia mieszka ców.
§7
Zadania okre lone w § 6 samorz d mieszka ców wsi realizuje
w szczególno ci poprzez:
l) podejmowanie uchwa w sprawach so ectwa w ramach przyznanych
kompetencji,
2)opiniowanie spraw nale cych do zakresu dzia ania samorz du
mieszka ców,
3)wspó uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Rad
Miejsk konsultacji spo ecznych, projektów uchwa Rady Miejskiej
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszka ców so ectwa,
4)wyst powanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw,
których za atwienie wykracza poza mo liwo ci mieszka ców so ectwa,
5)wspó prac z radnymi z terenu so ectwa, a zw aszcza w zakresie
organizacji spotka z wyborcami, dy urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz cych so ectwa,
6)ustalanie zada dla so tysa, do realizacji mi dzy zebraniami wiejskimi.
§8
1. Uchwa y i opinie zebrania wiejskiego so tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale no ci od charakteru sprawy, za atwia je we w asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady.
3. 0 sposobie za atwienia spraw informuje si zebranie wiejskie lub so tysa.
§9
Dla realizacji wspólnych przedsi wzi samorz d mieszka ców wsi nawi zuje
wspó prac z samorz dami mieszka ców s siednich so ectw, zawiera
porozumienia okre laj ce zakres i sposób wykonania wspólnych zada , mo e
podejmowa wspólne uchwa y.

ROZDZIA III
So tys i Rada So ecka.
§ 10

l. W celu rozwijania aktywno ci spo ecznej i gospodarczej w so ectwie
oraz zapewnienia sta ej czno ci mi dzy so ectwami a Rad Miejsk
i Burmistrzem, mieszka cy so ectwa wybieraj ze swego grona so tysa i rad
so eck .
Pe nienie funkcji so tysa ma charakter spo eczny. Rada Miejska
mo e okre li wysoko diety za wykonywanie czynno ci statutowych
w drodze odr bnej uchwa y.
§ 11
l . Do obowi zków so tysa nale y w szczególno ci ;
l) zwo ywanie zebra wiejskich,
2) zwo ywanie posiedze rady so eckiej,
3) dor czanie: - decyzji w sprawie wymiaru podatków,
- upomnie dotycz cych zaleg ci podatkowych,
- inkaso zobowi za podatkowych oraz przekazywanie
ich na rachunek Urz du Miejskiego,
4) pobudzanie i wykorzystanie aktywno ci mieszka ców, s
cej poprawie
gospodarki i warunków ycia mieszka ców so ectwa,
5) reprezentowanie mieszka ców so ectwa wobec Rady Miejskiej
i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so tysów, zwo ywanych okresowo
przez Burmistrza,
7) pe nienie roli m a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zada z zakresu
administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so tys przedk ada informacj o swej dzia alno ci.
§ 12
l. So tys nie b cy radnym bierze udzia w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
do g osowania.
2. So tys ma prawo zg asza do organów gminy wnioski w imieniu
mieszka ców wsi.
§ 13
1. Przy wykonywaniu swoich zada , so tys trwale wspó dzia a z rada so eck .
Rada so ecka sk ada si z 3 osób.
2. Do obowi zków rady so eckiej nale y wspomaganie dzia alno ci so tysa Rada
so ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia rady so eckiej odbywaj si w miar potrzeby jednak nie rzadziej
ni raz na kwarta . Posiedzeniom przewodniczy przewodnicz cy rady
so eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so tys lub przewodnicz cy rady so eckiej sk ada
informacj z dzia alno ci rady so eckiej.

1. Zebranie wiejskie mo e odwo

§ 14
so tysa przed up ywem kadencji je eli

utraci zaufanie mieszka ców so ectwa.
2. Rada Miejska mo e wyst pi do zebrania wiejskiego z wnioskiem
o odwo anie so tysa, który nie wywi zuje si ze swoich obowi zków
lub dopu ci si czynu dyskwalifikuj cego go w opinii rodowiska.
ROZDZIA IV
Zasady i tryb zwo ywania zebra wiejskich oraz warunki wa no ci
podejmowania uchwa i tryb nadzoru nad podejmowanymi uchwa ami.
§ 15
Prawo do udzia u w zebraniu wiejskim maj wszyscy mieszka cy so ectwa
posiadaj cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Trzebnicy.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo uje so tys:
1) z w asnej inicjatywy,
2) na danie co najmniej 1/5 mieszka ców uprawnionych do udzia u
w zebraniu,
3) na wniosek rady so eckiej,
4) na wniosek rady miejskiej.
§ 17
1. Zebranie wiejskie odbywa w miar istniej cych potrzeb jednak nie rzadziej
ni dwa razy w roku.
2.Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego so tys podaje do wiadomo ci
publicznej w sposób zwyczajowo przyj ty w so ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo ywane na wniosek mieszka ców, Rady Miejskiej
winno odby si w terminie 7 dni, chyba e wnioskodawca proponuje termin
pó niejszy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie jest wa ne, gdy mieszka cy so ectwa zostali o nim
prawid owo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so tys i przewodniczy jego obradom.
3. Porz dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przed onego
przez so tysa.
4. Projekt porz dku obrad winien by skonsultowany z rad so eck .
5. Obowi zkiem so tysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych
na zebraniu. W przypadku powstania trudno ci winien zwróci si
do Przewodnicz cego Rady Miejskiej, Burmistrza lub w ciwych
pracowników Urz du Miejskiego.
§ 19
W celu udzielenia so tysowi sta ej pomocy w przygotowywaniu materia ów
i w organizacji zebra Burmistrz wyznacza poszczególnych pracowników
Urz du Miejskiego.
§ 20

1. Uchwa y zebrania wiejskiego zapadaj zwyk wi kszo ci g osów, tzn.
liczba g osów "za" musi by wi ksza od liczby g osów "przeciw".
2. G osowanie odbywa si w sposób jawny. Zebranie mo e postanowi
o przeprowadzeniu tajnego g osowania nad konkretn spraw .
3. Uchwa y zebrania wiejskiego Burmistrz przekazuje do Biura Rady Miejskiej
w Trzebnicy w terminie 7 dni od daty podj cia.
4. W przypadku podj cia uchwa niezgodnych z prawem, Rada Miejska
w Trzebnicy na najbli szej sesji stwierdza ich niewa no .
ROZDZIA V
Tryb wyboru So tysa i Rady So eckiej.
§ 21
l. Zebranie wiejskie, na którym ma by dokonany wybór so tysa i rady
so eckiej, zwo uje Rada Miejska. W tym celu Rada Miejska okre la miejsce,
dzie i godzin zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz cego
zebrania spo ród cz onków rady.
2. Postanowienie Rady Miejskiej o zwo aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so tysa i rady so eckiej podaje si do wiadomo ci mieszka ców
so ectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczon dat zebrania.
3. Wybory so tysa i rady so eckiej winny by dokonane w terminie nie d szym
ni 6 miesi cy od wyborów samorz dowych.
§ 22
1. Dla dokonania wa nego wyboru so tysa i rady so eckiej, na zebraniu
wiejskim wymagana jest osobista obecno co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszka ców so ectwa.
2. 0 ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno ci wymaganej liczby
mieszka ców, wybory w nowym terminie mog by przeprowadzone
bez wzgl du na liczb obecnych na zebraniu.
3. Dla wa no ci wyborów niezb dne jest potwierdzenie obecno ci
mieszka ców so ectwa uprawnionych do g osowania w asnor cznym
podpisem na li cie obecno ci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza komisja w sk adzie co najmniej 3 osób, wybranych
spo ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz onkiem komisji
nie mo e by osoba kandyduj ca na so tysa lub cz onka rady so eckiej.
2. Do zada komisji nale y:
- przyj cie zg osze kandydatów,
- przeprowadzenie g osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og oszenie wyników wyborów,
- sporz dzenie protoko u o wynikach wyborów,
3. Protokó podpisuj cz onkowie komisji oraz przewodnicz cy zebrania.
§ 24

1. Wybory odbywaj si przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg oszonych
bezpo rednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejno ci nale y przeprowadzi zg oszenie kandydatów
i g osowanie dla dokonania wyboru so tysa.
W drugiej kolejno ci przeprowadza si wybory cz onków rady so eckiej
3. Przewodnicz cego rady so eckiej wybiera rada so ecka ze swego grona.
§ 25
l. Za wybranych do rady so eckiej uwa a si kandydatów, którzy uzyskali
najwi ksz liczb g osów.
2. Za wybranego na so tysa uwa a si kandydata, który otrzyma wi cej ni
po ow wa nych g osów.
3. Je eli wi kszo ci absolutnej nie uzyska aden z kandydatów, przeprowadza
si ponowne g osowanie. Bior w nim udzia dwaj kandydaci, którzy
otrzymali najwi ksz liczb g osów w pierwszym g osowaniu i nie wycofali
swojej kandydatury.
4. Nie przeprowadza si ponownego g osowania je eli na li cie pozosta
tylko jeden kandydat. W tym przypadku nie ma zastosowania przepis ust.2,
a kandydata uwa a si s wybranego so tysem.
§ 26
Wyboru so tysa i wyboru cz onków rady so eckiej dokonuje si w g osowaniu
tajnym.
§ 27
1. So tys i cz onkowie rady so eckiej bezpo rednio odpowiedzialni
przed zebraniem wiejskim i mog by przez zebranie wiejskie odwo ani
przed up ywem kadencji, je eli nie wykonuj swych obowi zków, naruszaj
postanowienia statutu i uchwa y zebrania lub dopu cili si czynu
dyskwalifikuj cego w opinii rodowiska.
2. Odwo anie z zajmowanych funkcji winno by podj te po wys uchaniu
zainteresowanego.
3. Wniosek o zwo anie zebrania wiejskiego, na którym ma by rozpatrywane
odwo anie so tysa lub rady so eckiej winien by podpisany przez 1/5
mieszka ców so ectwa posiadaj cych czynne prawo wyborcze.
§ 28
1. W przypadku odwo ania lub ust pienia so tysa Rada Miejska zwo uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so tysa.
2. Wybory dla uzupe nienia lub wyboru nowego sk adu ca ej rady so eckiej
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo ane przez so tysa
ROZDZIA VI
Postanowienia Ko cowe.
§ 29
Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska.

