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Uchtvala Nr 45/4,Ą/I/03

Rady Miejskiej \Y Ilowej

r dri! ll nDtud 2001 r.

znieniająca uchwa|ę \i spraNie zatlvi.rdzenia statutu so|cctw'

Na podsaNie nn ]5 i an' 40 Ust, 2 Pkl ] u51a\]zd a8marca |990I Ó Śxmorządzie
gń]nn)m (lekŚjeduolily Dz U z 2o0l r NI l42 pof l59l oru z 2002 r. NI2] poz 220. N| 62
poz'553.Nl Il3 pÓz 98,J,NI214poz' l306)uchwal!Śię'Ćon6lępuje:

s l w statucie solccNa fl/rn ' stanoviąc}Tr za]ącznik do u.hNaly NI:]ó/2Ąll/9ó
CNr 5/]/r/99) Rady Gńiny i Mjana ł llo*'ej z dnia 22 paździcnika l99ó I R sprawie
zalvierdzeńia stalulu solecxv Śpro*adza sic DaŚc.pu]ą.e zńlmy:

I ) lv DzdziaLe l PoSTANowIENlA oGoLNE ! 4 ollz}muje bżm]cnic:

''6 
4. solc.nYo dzinl' n' ho.! !śtasy z dnin 3 narc. 1990 r. o saDorządzie

gminnyn ilekstjednolirv Dz.U' z 2001 r' |.r 1'l2, poz' 159l z późniojs4ni zni'nanj).
przcpisó]r Dzi'lu \.IlI statut{! cniny Iłorr' ornz n jn jej5,Jgo sta1uIu'''

]) \\'rczd.ale lI] oRcANY soLEcT\łA:

w$ l5 drdłe się pktl0 v bŹmjeńi!:
,.l0) uporYażnienje Rldl sołcckiej do pchljEnia śdego komitctu cz-YnórY
spol..znycb o.f sl'kon}N'nia inny.h c4 nności'''
\v ! 17 skcśh się kjopkę idodxje R'ra7ł 

''oraz 
pelni ro|ę nęż2 Zaufłni! rr

ni.jscovyn środo* jsku'''

tV hl c) N-lTazy,,zEodDlc zrcgulam]nem Rad], Gminy,.zmień]! nę najjz8odnic 
'cSlalutcm Gnrin,Y tloła l

dodaleslę ht i) \'brznrienn]

'.i) Uczestniczenie ry posiodz..j'ch kÓmiji 5lalYch R.dy Nliejskicj po
otrz'.mlniu załildonienia' z !|osen dorad.z!b i opjnjod!łc7Im ]Y
spra$ !ch be4Jośr.dhio dolvrzĄt}ch g'cl(\i''''

d) w Ś 2] dodajc się |n.lęj) NbŹfuienjl:

''j) 
ry r.ńach uporYażnieni! udzi€lon.go prz.f Zobrlni. \jcj5kie. możc Pro\Yadzić
spolrcfną konlrclę] o.eniać jej llyniki. lormuloNać wDioski pokoblrolhc i
anaIizołać i.h r€al jzfujlii''

e) Po s 25 dodajc się \\ 25a' 25b l 25. * ljŹDrictrnL]

''s 
25!' fcbrłnit .l'iejskiĆ moż. pol'olać Komisję .elyiZ)jną s|.Iadljącą \ię,

3osób.klóra jestorglnemkonl.oliver'nętrznejz.br'nja$icjskicgo.



s 25b' KÓmjsj'.t$iĄjn. yllccŃ! pro$ad7i kontrolf Źclcl.ości i
gosDod'rności rozchodólv 5oI!chya' rrnioskuj. o udzielenie 5olt}so\ri lbsolu(oriun
7x'r'sjdl6vość gospodarki nnansolrcj' nieudzieIxnie nbsolutoriun przez
zcbranic wi.jskie sollysorvijen ró\rnoznacznc zrynjo!ki.ńÓ Ód*Ó!lnicsollysx'

Ą 25c' Posi.dft.ixtohhjj odb'łająsię } mi'rę pol.z.b.ll

]) \ł Fzdfiale v GosPoDARKA FINANsowA soLEcTWA w ś ]4 dod,jc sia uŚ ] ł

.,3. Zeb.rnie Wicjskie zalrvierdzn sprx\rozdrnic z ł,ykonania planu finansoryo-
.zcczol'.go zl ubieg|y.ok R lermi0ic do dnia 30 kw'elnja następnego rolu'
Niezr'ol.nie zchr!nia ly !m lcrmini. sl!noNi podslaNę do odlvolania soltys''''

PosTANo\r'IENlA PRfI]Jsclowl] I KoŃcowE

,' s ]3' l. N'dzór i kontro'f nad dzialalnością soIcctrra sprarrują Rada Micjsk' i

7. Do Dodsta$ol'a.h czynhości 
'.dzorczych 

nlIcżąn sfcfególności:
n) rozpalĘs|ani. Śpr'ło7drń ' duidlllności gospodlrczcj. finansolrcj j spoh.zncj

b) z'uądz'nie i dokon}Tanie lustrncji sokchy. oraz dokonbie oĆeny danu solcctNa

3. Do Dodstaryowy.h czytrnoś.i kontrolnych n!lcżą v szczególnoścj:
a) czurranie aDyhinie soleckic nie bylo narażone na szkody i Uszczup|enjż]
b) annlizn infdroacji i daDycho bieżącyn funk.jonorv2niu sole.l*l;
c) slBitr.lzlnie z!odnoś.i z prxtr.m Podj!Evch cfynności puez organy sol.cnYn'
4 sk!rbnik Gniny spr'łuj. kon1rolę dzial!lnoś.i finansoN.j sole.ttvł'''

5) Uzle $ slatuĆie sć wsz}slkich plzDadkach \qtazy..Rada Gńiny i Mian', lub ..Rada
Gnriny' zńieńia !ę odporłiednio na'jRlda Nliejska''

6) Ui)tc lv statL|cic wĆ wszynk]ch przĘadkach \'}Tazy .ZlŹąd Gmin! ] Mixsla'. |ub
,,Zam!.. zmień!x się odpowicdnio na 

',BurnhlŹ''
7) Uż}te l slalucie Nc wsfynkjch przyladkadr \Y}Tay,,cnriDy i Miaśa Ił.wa'' lńienjl się

odtosrcdnio na,.Cminv llorrr"

.Ś 2' w .Z6ada.h w}'bolu or8anóg' soledla''. Śano|iacych zalą.znik do sta'u'u soleclla
/i/iłZjv \pńwad7a 5ię naśc]rującc znrixn]r

1) \v i l uś 3 \yr'z..lĆhl!}y..znn.niasiqfu '.znrządfenjr'.'

f] \\'! l usl' 7ÓlżFru]e blznneole

..7' spis \rlbo.cól' spoŹądza si{ rrcdlug \vzoru określonego dt! Dboru rady gnlin)'
Druki kart do glo5orrlnid, drqki p.otokólól ElosoNnni' or.2 spis łyborcóN
pr,!golo*uje Urząd M jejski' j j

]) \v !'] un' ] sklcśLasę h(er.l)



4) w S 5 un. 2 tnel picNsry olrymujc bu mieoie:
., . 2 delego*any.b p.xco\vnitół UŹędu Miejskjegoi'

5) Uż'le w,,Zasadach ',,'.]vo wszystkch prz].padkach wymzy..Z'rząd on1ny l Miaśa'' lLlb

''ZtZąJ'. fańicńia sia odpÓwjodnlo na 
'BUrnjslrz!!

ó) Uż'ae w ,'zasadach ''... we wszystklch plzyTadkach wyTazy ,.Rada Gminy i Miaś'' lub
,,Rada Gnrnry' zamicnia się odporvjcdnio na 

''Rad. 
Itliejska''

7) UŹ',1e N 
'.ZaadaĆh ''',, 

rve rvŚzyśkich pEpadkach w}luy '.UŹąd Gńińy i Miasta,,
zanrienia się odpowiednio na..Uuąd Micjski'l'

s:] wykońbie uchwaly poNieza sję Bumńlu osj Ilowej

$ 4 Uchrvala ]v.hodzi w Życie po upl}Nie 14 dni od dnia ogloszenia v Dzlenniku
U.zędow jm województwa LubuskiegÓ


