STATUT SOŁECTWA KOŃCOWIZNA
rozdział I
Nazwa i obszar działania

§ 1. 1.Wspólnotę sołectwa stanowią jego mieszkańcy.
2. Nazwa sołectwa brzmi „ Sołectwo Końcowizna"
§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową gminy Suraż.
2. Teren działania sołectwa obejmuje obręb miejscowości Końcowizna
rozdział II
Zasady i tryb wyborów organów sołectwa
§ 3. 1. Zebranie wiejskie, na którym odbywa się wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Suraża, określając
miejsce, dzień i godzinę zebrania.
2. Postanowienie Burmistrza Suraża o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do publicznej
wiadomości mieszkańców, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 4. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność, co najmniej 15 procent
stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uczestniczy wymagana ilość uprawnionych do głosowania
mieszkańców, wybory przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Uczestnicy zebrania wyborczego uprawnieni do głosowania są zobowiązani do podpisania listy obecności.
§ 5. 1.Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w 3- osobowym składzie, wybrana spośród uprawnionych uczestników
głosowania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
przeprowadzenie głosowania,
ustalenie wyników głosowania,
ogłoszenie wyników wyborów,
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
§ 6. 1.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór Sołtysa, a następnie wybory Rady Sołeckiej.
§ 7. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Po zgłoszeniu kandydatów na sołtysa Komisja Skrutacyjna nanosi ich nazwiska i imiona na karty w kolejności alfabetycznej.
3. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy pozostawiają na kartkach do głosowania nieskreślonego kandydata na Sołtysa, na
którego głosują.
4. Nieważne są głosy w przypadku:
skreślenia wszystkich kandydatów,
dopisania kandydatów,
pozostawienia więcej niż jednego kandydata.
5. Za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.
§ 8. 1. Na zasadach określonych w § 7 dokonuje się wyboru Rady Sołeckiej.

2. Członkami Rady Sołeckiej zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
§ 9. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz Suraża zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady przeprowadza samodzielnie zebranie
wiejskie zwołane przez Sołtysa.
3. Wybory, o których mowa wyżej, przeprowadza się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
rozdział III
Organizacja i zakres działania.
§ 10. 1. Organami Sołectwa są:
zebranie wiejskie,
sołtys,
rada sołecka,
2. Kadencja Sołtysa Rady Sołeckiej powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych
organów.
2. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru Sołtysa i wyboru Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Suraża nie później niż w
okresie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady Miejskiej.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołectwa, jest organem opiniodawczo- doradczym Sołtysa.
rozdział IV
Zadania samorządu mieszkańców sołectwa
§ 12. 1.Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:
zarządzanie i korzystanie ze składników mienia powierzonego przez gminę,
organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkańców sołectwa,
sprawowanie kontroli społecznej nad obiektami użyteczności publicznej jak: punkty usługowe, świetlice, sprzęt i
urządzenia należące do samorządu mieszkańców Sołectwa,
występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza możliwości mieszkańców Sołectwa,
ustalenie zadań dla Sołtysa dla realizacji między zebraniami wiejskimi,
kształtowanie zasad współżycia społecznego.
§ 13. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1. Wybór organów Sołectwa,
2. Sposób wykorzystania środków sołectwa
3. Wyrażenie zgody na rozporządzanie przez organy gminy mieniem komunalnym, co do których sołectwo zachowało prawa na
podstawie odrębnych przepisów ( tzw. mienia wiejskiego).
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa.
rozdział V
Sołtys i rada sołecka
§ 14. 1. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Rada Miejska może uchwalić zasady na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
§ 15. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
zwoływanie zebrań wiejskich,
zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców Sołectwa służące poprawie gospodarności i warunków życia.
reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady i Burmistrza Suraża,
uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów, zwoływanych przez Burmistrza Suraża
2. Sołtys odpowiada za powierzone sołectwu mienie komunalne do korzystania oraz
gospodarkę finansową Sołectwa i jest z tego rozliczany przed zebraniem wiejskim oraz organami gminy.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej.
3. Sołtys reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.
4. Na sesjach Rady Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym.
Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców.
§ 16. 1.Wykonując swoje obowiązki Sołtys współpracuje z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 2 do 5 osób.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w razie potrzeb nie rzadziej niż raz w roku, a przewodniczy im Sołtys.
rozdział VI
Nadzór nad działalnością i gospodarką finansową sołectwa.
§ 17. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani
przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i
uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Burmistrz Suraża może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuści się
przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie.
§ 18. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
2. Koszty związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, remiz OSP i świetlic w remizach pokrywane będą z budżetu
Gminy.
3. Przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej na zasadach
określonych w Statucie Miasta.
4. Kontrolę działalności ekonomiczno-finansowej sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik Gminy.
rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§ 19. 1. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą
organów gminy.
2. Zmiana w statucie Sołectwa może nastąpić uchwałą Rady Miejskiej.
3. Organy sołectwa w związku z wykonywaniem czynności statutowych mogą używać pieczęci: „ Sołtys wsi Końcowizna”
4. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Rada Miejska.

