UCHWAŁA NR XV/107/2012
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie nadania statutu sołectwu Żarkowo
Na podstawie art. 35 ust.1, art. 40, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
228, poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr
217, poz. 1281 ) oraz § 8 Statutu Gminy Dębnica Kaszubska stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/64/2003
Rady Gminy w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 30 października 2003 r. (dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2004 r.
Nr 26, poz. 552, zm. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2009 r. Nr 72, poz. 1444) po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami
uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje się sołectwu Żarkowo statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.
§ 3. Traci moc załącznik nr 20 do uchwały nr XIX/92/2004 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Dębnica Kaszubska (Dz. Urz. Województwa
Pomorskiego z 2004 r. Nr 110, poz. 1949).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dębnica Kaszubska
Jadwiga Karaś
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Załącznik do Uchwały Nr XV/107/2012
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 lutego 2012 r.

STATUT SOŁECTWA ŻARKOWO
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1)Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Żarkowo,
2)Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dębnica Kaszubska,
3)Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Dębnica Kaszubska,
4)Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dębnica Kaszubska.
2. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na terenie sołectwa.
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Dębnica Kaszubska i działa w ramach jej osobowości prawnej.
4. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.),
2)Statutu Gminy Dębnica Kaszubska ,
3)niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Tworzenia, łączenia, podziału, zniesienia Sołectwa dokonuje Rada Gminy Dębnica Kaszubska po
uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Z wnioskiem o stworzenie, łączenie, podział, zniesienie Sołectwa mogą wystąpić mieszkańcy obszaru, który
to Sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy z zachowaniem konieczności konsultacji
z mieszkańcami.
§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Żarkowo.
Rozdział 2.
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 4. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokojenia potrzeb
wspólnoty mieszkańców.
§ 5. Do zakresu działania Sołectwa należy:
1)inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy,
2)opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy w sprawach dotyczących sołectwa, przekazanych w tym
celu przez organy gminy,
3)stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, sportowej na terenie sołectwa,
4)podejmowanie innych czynności i działań zgodnych z prawem.
§ 6. 1. Organami sołectwa są:
1)zebranie wiejskie,
2)sołtys.
2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów
wykonawczych jednostki pomocniczej.
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3. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
§ 7. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym (stanowiącym) sołectwa, grupującym pełnoletnich
mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
3. Rada sołecka składa się z 3 do 5 członków.
§ 8. 1. Do zadań zebrania wiejskiego należy:
1)podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
2)wybieranie i odwoływanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków,
3)konsultacja projektu statutu sołectwa i jego zmiany,
4)dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej,
5)stanowienie w istotnych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów prawa.
2. Zebraniom wiejskim przewodniczy sołtys, podczas nieobecności sołtysa na zebraniu wiejskim mieszkańcy
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wybierają przewodniczącego obrad.
§ 9. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:
1)reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
2)zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie im,
3)zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie im,
4)uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta,
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej
w tym sprawozdanie finansowe.
3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do zadań rady sołeckiej należy:
1)opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem tych
zebrań,
2)zebranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3)sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach
sołectwa.
2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy sołtys.
Rozdział 3.
GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI
§ 11. 1. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu część mienia komunalnego do korzystania
oraz rozporządzania dochodami z tego źródła.
2. Sołectwo gospodaruje przekazywanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.
3. Przez czynność zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją
mienia i utrzymaniem go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia.
§ 12. 1. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy Dębnica Kaszubska.
2. Wydatki Sołectwa stanowią integralną część budżetu gminy.
§ 13. 1. Rada Gminy uchwałą wyraża lub nie wyraża zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego
w budżecie gminy.
2. Zasady gospodarowania środkami funduszu sołeckiego określa odrębna ustawa.
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Rozdział 4.
ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH
§ 14. Prawo udziału w zebraniach wiejskich mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo
wyborcze do rady gminy.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1)z własnej inicjatywy,
2)na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3)na polecenie Wójta.
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców i Wójta winno odbyć się w terminie 7 dni od dnia
złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 16. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty w sołectwie.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o terminie i miejscu zebrania mieszkańcy zostali prawidłowo
zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
2. Sołtys otwiera zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala zebranie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z radą sołecką.
§ 18. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań Wójt
może wyznaczyć pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem.
§ 19. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
Rozdział 5.
TRYB WYBORU I ODWOŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej winny odbywać się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia
wyboru rady gminy następnej kadencji.
2. Wybór sołtysa i rady sołeckiej następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
3. Pierwsze wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia
uchwały o powołaniu sołectwa.
§ 21. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom, którym, przysługuje takie prawo
zgodnie z przepisami prawa określającymi prawo wyboru do rady gminy.
§ 22. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być wybrany sołtys i rada sołecka zwołuje Wójt, określając miejsce
dzień i godzinę zebrania wiejskiego.
2. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej Wójt podaje do
wiadomości mieszkańcom sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Zawiadomienie
następuje poprzez wywieszenie ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie.
3. Przewodniczącym zebrania jest Wójt lub osoba przez niego upoważniona.
§ 23. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecność, co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymagalnej liczby mieszkańców, Wójt wyznacza
drugi termin bez konieczności zachowania zasad określonych w § 22. Wybory w nowym terminie mogą być
przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu, po upływie 15 minut od terminu
zwołania pierwszego zebrania.
3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności. Osoba, która odmówi
podpisania listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniu.
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§ 24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie, co najmniej 3 osób, wybranych spośród
uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
6. Członkowie komisji ze swojego grona wybierają przewodniczącego komisji.
§ 25. 1. Do zadań komisji należy:
1)przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2)przygotowanie kart do głosowania,
3)przeprowadzenie głosowania tajnego,
4)ustalenie wyników głosowania,
5)ogłoszenie wyników wyboru,
6)sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.
2. Protokół z wyboru podpisują przewodniczący komisji, członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania
i podają go do publicznej wiadomości.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z zebrania wiejskiego.
§ 26. 1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłosić każdy
mieszkaniec sołectwa uczestniczący w zebraniu.
2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. W przypadku braku kandydatów na sołtysa wybory odbywają się aż do skutku.
§ 27. 1. Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory na sołtysa i przyjmuje w tym celu
zgłoszenia kandydatów.
2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania, które winny być zaopatrzone pieczęcią Urzędu Gminy
wraz z wpisanymi nazwiskami kandydatów w porządku alfabetycznym.
§ 28. Sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
§ 29. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku "X" z lewej strony przy nazwisku (nazwiskach)
określonego kandydata (kandydatów).
§ 30. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach:
1)całkowicie przedartych;
2)bez pieczęci Urzędu Gminy;
3)gdzie postawiono więcej znaków "X" przy nazwiskach kandydatów niż jest mandatów;
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków, nie
wpływa na ważność głosu.
§ 31. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
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3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów z równą liczbą
głosów jest mniejsza niż liczba wybranych członków rady sołeckiej.
§ 32. 1. W ciągu 3 dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów lub
wyborowi na funkcje sołtysa lub członka rady sołeckiej z powodu naruszenia postanowień niniejszego statutu
dotyczących przebiegu głosowania, jak też ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.
2. Prawo do wniesienia protestu przysługuje każdemu uprawnionemu, o którym mowa w § 21.
3. Protest wnosi się na piśmie do Wójta.
4. W proteście powinny być sformułowane konkretne zarzuty oraz wskazane lub przedstawione dowody na ich
poparcie.
5. Wójt w ciągu 3 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia tego postępowania
komisji rewizyjnej, która - po dokonaniu analizy - przedstawia swoje stanowisko Radzie Gminy
6. O zasadności lub bezzasadności złożonego protestu rozstrzyga Rada Gminy w formie uchwały.
7. W przypadku unieważnienia wyborów Wójt zarządza w ciągu 3 miesięcy od daty unieważnienia ponowne
wybory na zasadach określonych w statucie.
§ 33. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów komisja przekazuje Wójtowi.
§ 34. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą
być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji.
2. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwołuje sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa.
4. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.
5. Sołtys może zrezygnować z pełnienia funkcji, w tym celu składa pisemną rezygnację Wójtowi.
6. Poszczególni członkowie rady sołeckiej mogą zrezygnować z pełnienia funkcji, w tym celu składają pisemną
rezygnację sołtysowi.
7. W przypadku śmierci sołtysa lub poszczególnych członków rady sołeckiej zarządza się wybory zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 35. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach, o których mowa w § 34 zwołuje Wójt, członka
rady sołeckiej zwołuje sołtys.
2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa
z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na
podstawie § 20.
§ 36. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.
§ 37. Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu gminy.
Rozdział 6.
ZAKRES KONTROLI I NADZÓR
§ 38. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada Gminy i Wójt.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
3. Rada Gminy i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 39. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi uchwał zebrania wiejskiego w terminie 14 dni od ich
podjęcia.
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§ 40. 1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały orzeka Rada
Gminy uchwałą w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały.
2. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego na okres nie dłuższy niż 30 dni, jeżeli
wykonanie uchwały zebrania wiejskiego wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada Gminy nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając
się do wskazania uchwałą, iż została wydana z naruszeniem prawa.
4. Nie stwierdza się nieważności uchwał zebrania wiejskiego po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia.
Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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