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Rady Micjskiej w lłowej

marLr 1001..

amien'.,ą.3 uchs2|t $ .lfu$ ie /lfu ietd,.nia sl,I Ul U solc.nr.

Na podsllwjc tl ]5id'10usl 2pkl l !sIa$' z dnia 3 fiE.a 1990 l o sańo.fądfi.
gminn-vm (t.ksljednoljt' Dz'U' z 200I r' Nr l42 poz. 1591 oru z 2002I Nr2] lo2 220.Nró2
pol 558'Nl ll] poz,98.1.Nl2|4poz, l806)rchwalasię,conaŚępu]e:

$ l' w slatucie solecxĘ s.ą.?złlr. sknowiąc)ń zxlącznik do uchwaly Nr 55/2/I'96
(N. 8/]/l/99) Rad)' Gnlin! i Miash w lłovej z dnia 16 grudnia 1996 r N sprarvie zat\'ierdzenid
statuIu soleclR Ęrowad,f się nanępujarc zniany:

w.ozdziaIe I PosTANowIENIA ocÓLNE

..$'1' sol.cnro dziala n! noc} ustllvy z dni! 8 hlrc! ]990 r. o snmożądzie
gninn'n (tek( jednolił Dz'U' z 200l r' Nr l.12, poz' l59r z późni.js4mi zmianani).
pŹcpisó$DzialuvIIlstatutucninyllor'ao.!zniniej5z€Eo51l1ulu'',

r) w rozdzialc III ORC NY SOLECTWA:

w! |5 dÓdajc się pktlo N brhicnlu

''l0) uF$a'nicnie Rl.ly solcckjcj do Ptlnienitr shl.go końitc(u cz'Ynón
spoleczn'Ych oraz \Tkon}n'ania innych czynnoś.i''.
w s ]7 skJeśla się kJopkę i dodaje $fraz} 

''oraz 
p.lni rolq mqża zaulania n

micjsco*ym środorrńku.!j

]vln c] }ryrazy.'zgoduie zreguIanrinenr Rad} cnrin}.. zorieoj^ się na,'fgodnic7c
s1'tu(.ńcńin' lIołi'';

- doda]esię Ln' i)BbrznicnŃ:
,,i) uczcsl.i.Tcnic R poli.dz.nincl' lomisji starr.h Rrd! Nliejski.j Do
otrz}-naniu z$viadonlicnia' z gloscm doradc4 b i opiniodaNcĄm rr
lpra*!lh bezp0ś.ednio dot!.ząc!.clr solcchYa...

li

d) N \ ]2 d.dJje sję ljtelę' Nb7fujeńiD]

'j) 
* rrńa.h upoNnżnicnil ldzi.loncgo pŹoz zebrlnic \\iljskic' noże pro$ldzić
spolcclnł kontrolt, o.cnilć jej *Jniki. fornulo|.ć nńos|ł pokonl''olnc i
xnal'zorvać icb rcilizżcjęi,,

o Po i| 25 doda]c się {s 25a.25b i]jc l'blzmieniu

..\ 25.' z.brnnie \łicjskil nlożc porrollć
3 osób. knirajcst orgąncn konlrÓli ly.*nftżbej

Konhję re\iz}jn4 sklxdają.ą się z



! 25b' Komisjl .c$i,yjnl !'lcclsl P.oNld7i kollrolc uctclnoś.i i
!o\Podarności rozchodól' soll.bY!' rvnioskujc o udzi.|.nic solr'vso]Yi !bsolu1Ó.iunl
7a Pr$Yn]lorYość gospodlrki finlnso\'tj - nicudziclani. ibsoluto.ium prz.z
Z.branie wi.jskie solĘsolijest rótvnozn1.zne z*'niośki.h o od$o|.ni. \olłsa.

s 25c' PÓsjcd7cni' konisjiodb}aYljąŚit* ni,.9 polncb'"

]) w to?&ia|e v oos|ooARKA FNANSo\\JA soj-EcT\VA w $ ]4 dodarc sję usl ] l

.,3, tubranir Wiejskjc rdt*icrdz! rp.{rofd.nic z \ykonani. Dlanu finxnsorvo-
żecfoncgo la ubicgŃ rok s t.rminic do dnia 30 (1rjelnin nfulępnego .oku'
Ni.ryołmic zcbrania ry ł.m l!r'nn'ic stanoni podsllłę do odrYoIBnjl soltysa...

POSI'ANOWIENIA PRZEJSCIOWE I KONCOWE

'' s 
38' l. Nldzór i konlrok nld dzirlllności:t so|ectrYl snr'vują Rid' N{i.jsk. i

2' Dopo&lanowych c4.,hnojci nldzorczy.h nnleżą tv sz.zególności:
a) rozpllr]aranie spraNoz.lań z dzillalności gospodarczcj, finansorYcj i spolccznej

b) z'żądz.nie 
' 
dokony*anjo lunrlcji Śol..lwa o.Ł dokonlni. o.cny sl'nu so|fctł{

3. Do podstarvoĘ'ch czJ'nnoś.i kontrolnyd' nll.żł ł' szczególńoścj:
a) .zulY'tricaby minie soleckje ni. bylo nxrażohenn szkodt i uśZczuPlenh;
b) !naliza informncji j dh'ch o bicż{cym fUnk.jÓnoł''niu soIcchva;
c) snvi.rdf'.je zgodności z pnr'lm podjęrych czynności pngz organy sołectq'!'
4 skarbniłGnliny spratvuje konlrolę dzi'l.tnoś.i nn.nsowej sÓle.t*n'',

5) Ufyle lv stalucie rve ss4stkich przypadkach qmfy 
'.Rada Gnriny i NliaŚa.. lL]b ..Rada

Crniny ' znienia siq odpolviednio nr,,Rrdr Nli.jsk."

ó) Uz}1e \' su'ucie qc sszyŚki.h FzypadkaĆh sy'y ..Za./-łd cminy j Mijsu' Lub

..faźąd.. znrienia się odpo!lednjo m .,B!rn'istŹ..'

7) Ulyl€ \y slaluoie s'e rłsa-slkich pŹ]padkach iłlrazy.,omin] j NliaŚa llorm'' zmjctrja si+

odpo\ri.dnio n.,.Gn jby Ilown".

$ 2, w..Zasadach ul boiu orgmoN solecti\a... slano]Via.ych Z'ączn]k do sla(ulJ so]cd\!a
s...epo'l u'oładza się nólępujale Znrian}:

]) w s ] U{ ] \vlla7..U.llłd\..7olenll\ięńa.'zlŹIldzenia..:

2) \\ \ l !Ś 7 olLzynn|jc bźJnLcńic:

,,7' spiś $yborcó* snoąądza sĘ Nedlug sfÓ.u ok..ślÓócgo dlx slboru radl gminj..
Druki kirl do gloson.nir' drlkj lrolokólóry glososania orlz spj5 $].ho.cńv
pr4'go1oł!jc UŹąd N{icjsli..'

]) w ! a un ] sktcś]. się |nelę |)



5)

7)

6)

W Ą 

' 
usl 2ljlcl pjeN szy ot/tnujc bc iu'ic:

', 2 dclcg0łdnych pracołników Ur.!d! Micjśkicgoi'.

Użyl. rv "7aśadeh -,,'. ś€ ssz}Śl.ich prz'TEdtłch s]-ży..zaŻłd Gńiny 
' 
Mióh. lub

Jarząd. 7tilnia się odPśi.dlio B ,'Burmi!rż]

Uż!'re w 'Ź39deh '' '' \t s4stlrich pŹ'ladloch ryrazy.Rada Gńiń} i MiM- lub

"Rada 
ominy.' ami.nia się odpoŃednio fu ''R.d. Mi.jsk.'''

Użylc w ,.zasuddĆh ''''. wc wszyśkich !żypadkach rymzy ..UrzĄd G.1ińy i MiŁŚta,,
anieni! się odpowi.dDio na ''UŹąd Ml.J!klt'.

s ]. \łltÓfui. uchsŹl! po\ńm się Bumiśtżo$'i llo*j

$ a Uch\6l. Whod' u. łĆie rlo uP|j^vi. 14 dni od doi! oglMnia w Dzjenniku
Urędos]m wojtNódzlw Lubustiego'


