Burmistrz
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie

Or.0050.11.2019
ZARZĄDZENIE Nr 11/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 4 lutego 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw i samorządów osiedlowych
z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu zmiany statutów sołectw
i samorządów osiedlowych
Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) w związku z § 3 załącznika do uchwały Nr
IV/17/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. nr 46, poz. 322) zarządzam, co następuje:
§ 1 Przedmiot i cel konsultacji
1. W związku ze zmianą treści statutów sołectw i samorządów osiedlowych, zarządzam
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw i osiedli z terenu miasta i gminy Kowalewo
Pomorskie.
2. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii w sprawie projektu zmiany treści statutów sołectw
i samorządów osiedlowych, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 25 do uchwały nr XIII/109/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów
sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1798), zmienionej
uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18
maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 3247), w zakresie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 12 lutego 2019 roku.
Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 19 lutego 2019 roku.
§ 3 Sposób przeprowadzenia konsultacji
1. Konsultacje prowadzi się z osobami pełnoletnimi, stale zamieszkałymi na obszarze danego
sołectwa i samorządu osiedlowego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
2. Forma przeprowadzenia konsultacji społecznych: zamieszczenie proponowanych zmian treści
statutów sołectw i samorządów osiedlowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
3. Konsultacje społeczne przeprowadza pracownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim.
4. Opinie i uwagi dotyczące projektu zmiany statutów sołectw i samorządów osiedlowych można
składać w następujący sposób:
1)
w
formie
elektronicznej
za
pośrednictwem
poczty
e-mail
na
adres:
urzad@kowalewopomorskie.pl,
1Zmiany w ustawie - z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500.

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87 – 410
Kowalewo Pomorskie,
3) osobiście – poprzez złożenie pisma w sekretariacie (pok. nr 2) Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim, Plac Wolności 1.
5. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie protokołu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim.
M. Kozińska

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

Załącznik do zarządzenia nr 11/2019
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
z dnia 4 lutego 2019 roku
- projekt-

UCHWAŁA NR.....................................
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia …........................................
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 994 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statutach sołectw, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 23 do uchwały nr XIII/109/16 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1798), zmienia się treść
§ 5 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 5.
4. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i kończy się z upływem kadencji
Rady Miejskiej, z uwzględnieniem § 11 ust. 2 niniejszego Statutu.”
§ 2. W statutach samorządów osiedlowych, stanowiących załączniki od nr 24 do nr 25 do uchwały
nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie
uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r.,
poz. 1798), zmienionej uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów
osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 3247), zmienia się treść § 5 ust. 3, który
otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 5.
3. Kadencja Zarządu Osiedla, Przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i kończy się
z upływem kadencji Rady Miejskiej, z uwzględnieniem § 11 ust. 2 niniejszego Statutu.”
§ 3. W statucie sołectwa Piątkowo, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały nr XIII/109/16 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1798), zmienia się § 37, który
otrzymuje brzmienie:
„§ 37. 1. Rada Miejska powierza w zarządzanie i korzystanie następujące składniki mienia
komunalnego, stanowiącego własność gminy:
1) drogi gminne,
2) boisko sportowe wraz z terenem rekreacyjnym,
3) wiejski dom kultury wraz z wyposażeniem i terenem przyległym,
4) pozostały majątek trwały, zgodnie z ewidencją księgową prowadzoną w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pomorskim.
2. Uprawnienie zebrania wiejskiego w zakresie zarządu powierzonym mieniem dotyczy zakresu
zwykłego zarządu, a w szczególności:
1) załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,
2Zmiany w ustawie - z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500.

2) utrzymania jej w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego jej przeznaczenia.
3. Pożytki płynące ze zwykłego zarządu mieniem komunalnym stanowią dochody sołectwa.
4. Na wniosek samorządu mieszkańców sołectwa Rada Miejska może przekazać sołectwu część
mienia komunalnego innego niż wymienionego w ust. 1.
5. Sołectwo dysponuje następującymi środkami finansowymi:
1) funduszami wydzielonymi corocznie w budżecie gminy. Wysokość tych środków określana będzie
zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.),
2) czynszami za najem lokali będących w gestii sołectwa w wysokości wynikającej z zawartych
umów z najemcami, pomniejszonej o kwotę podatku VAT należnego, z uwzględnieniem odliczeń,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) wszelkimi dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i osób prawnych na rzecz samorządu
sołectwa,
4) wszelkimi dochodami uzyskanymi z organizacji imprez sołeckich,
5) dochodami z tytułu nagród uzyskiwanych w konkursach organizowanych przez gminę,
6) innymi dochodami, stanowiącymi nagrody z tytułu szczególnych osiągnięć sołectwa.
6. W ramach posiadanych środków finansowych sołectwo pokrywa koszty zadań związanych
z realizacją zadań własnych:
1) utrzymanie wiejskiego domu kultury wraz z terenem przyległym,
2) utrzymanie boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym,
3) bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa oraz dbanie o wizerunek i estetykę
sołectwa,
4) budowa, utrzymanie i remont wiat przystankowych,
5) wspomaganie utrzymania jednostek oświatowych, jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz
innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy,
6) sołectwo może pokryć koszty innych zadań, określonych w odrębnych przepisach.
7. W przypadku, gdy sołectwo nie wykonuje w/w zadań, bądź wykonuje je nienależycie, upoważnia
się Burmistrza Miasta do zlecenia wykonania tych zadań podmiotom trzecim, na koszt sołectwa.
8. Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie
Komisji Rewizyjnej odbywa się raz w roku.
9. Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje działalność Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz gospodarkę mieniem komunalnym sołectwa
i gospodarkę finansową,
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdanie ze swojej działalności,
3) ocenia projekt sprawozdania finansowego i gospodarczego
10. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki
finansowej sołectwa ustala się w ramach budżetu gminy.
11. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele
sołectwa określone w planie rzeczowo-finansowym sołectwa. Obsługę gospodarki finansowej
sołectwa zapewnia Burmistrz Miasta.”
§ 4. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
M. Kozińska

