cznik nr 5
do uchwa
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 17 lipca 2003 r.

.
d mieszka
2. Nazwa samorz du mieszka
pomocnicz
samorz dow Gminy Mieszkowice.
ci gminy i obejmuje
obszar 2.690,96ha.
giem miejscowo

z mieszka
2. Z inicjatyw , jak w pkt 1 wyst pi mo

, co najmniej 1/4 mieszka

3. Zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, winno by
w terminie 14 dni od daty sesji Rady.
jskiego, winien by przekazany
Przewodnicz
zego zebrania.
5. Wynik konsultacji nie ma charakteru wi cego.
ci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)
kowice z dnia 27 czerwca 1996 r.
w sprawie Statutu Gminy Mieszkowice / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r.
Nr 95, poz. 1744/.
c) niniejszego Statutu.
wa.
:
1) zebranie wiejskie,
2. Zebranie wiejskie mo

tak

ne organy samorz dowe

laj

Samorz du Mieszka

y:
opieki zdrowotnej, kultury, sportu,

wypoczynku i innych dotycz
4) tworzenie pomocy s siedzkiej.
2. Rada odr bn
, na wniosek zebrania wiejskiego, mo e przekaza w zarz
Gminy Mieszkowice.
3. Realizuj
rozporz dzaj dochodami z tego
bie ce sprawy zwi
eksploatacj rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego jej
przeznaczenia.
d mieszka
ci poprzez:
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale
niu przez Rad
czeniu dla mieszka
twienie wykracza poza

4) wyst
mo liwo

spotka z wyborcami,
dy
do realizacji mi dzy zebraniami wiejskimi.
6

Zebranie wiejskie opiniuje, w cz ci dotycz
do konsultacji przez Rad
1) zmiany studium uwarunkowa
ego.
2. Przewodnicz cy Rady Miejskiej mo e przedstawi

inne projekty

2. Burmistrz, w zale no
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady.

resie

wzi

samorz d mieszka

zuje

z samorz dami mieszka
okre laj

6

3 kwietnia 2014 r.

, mo e podejmowa

ycie z dniem

czno ci mi

i Burmistrzem, mieszka

wybieraj

.

przez Burmistrza w ci gu 6 miesi

cji.
.

ci:
wiejskich,
zebrania wiejskiego, Rady i Burmistrza,
ci mieszka
cej poprawie godno ci
5) reprezentowanie mieszka
okresowo przez Burmistrza,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zada z zakresu administracji
publicznej,
ci w okresie mi dzy
zebraniami.
1. Na sesjach Rady dotycz

powa

e upowa ni inn osob
na sesji Rady.
.
2. Do obowi
charakter opiniodawczy i doradczy.
si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na
dwa miesi ce.
ci:
d cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
du,
3) wyst puje, wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz
w rozwi
samorz du,
.

wiejskich oraz warunki wa no ci
.
wszyscy mieszka

cy

czynne prawo wyborcze.
ej,
2) na danie, co najmniej 1/5 mieszka
3) na wniosek Rady lub Burmistrza..
w miar istniej cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni dwa
razy w roku.
aje do wiadomo
przyj ty przez zebranie wiejskie.
si w terminie 7 dni chyba,
niejszy.
4. Zebranie wiejskie jest wa ne, gdy mieszka
zgodnie z wymogami statutu.
5. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego ob
niony przez
cy zebrania.
6. Porz dek zebrania ustala zebranie wiejskie na podstawie
onego przez
cego Zebrania.
7. Projekt porz dku zebrania winien by skonsultowany z Rad
. Sprawy
proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny by nale ycie przygotowane.
8. Obowi
patrywanych na zebraniu.
W przypadku powstania trudno
si o pomoc do Burmistrza,
Przewodnicz
du
Miejskiego.

wi kszo ci
wi
e postanowi
spraw .

la miejsce, dzie i godzin zebrania wiejskiego.
a i przewodniczy obradom do czasu
pracownik Urz du.
do wiadomo ci mieszka
wyznaczon dat zebrania.
iejskim
wymagana jest osobista obecno , co najmniej 1/2 uprawnionych mieszka
2. O ile w wyznaczonym, okre lonym przez Burmistrza terminie, nie uzyskano obecno ci

wymaganej liczby mieszka
wzgl du na liczb obecnych na zebraniu.

by przeprowadzone bez

wybranych z po
e by osoba kandyduj
2. Do zada Komisji Skrutacyjnej nale y:
-przyj
-okre

- sporz
si

ch

bezpo
2. W pierwszej kolejno ci przeprowadza si
3. Za wybranych uwa a si

pnie wybory Rady
ksz liczb

bezpo rednio odpowiedzialni przed zebraniem
wiejskim i mog by
encji, je eli nie
wykonuj swych obowi
lub dopu cili si czynu dyskwalifikuj cego w opinii rodowiska.
podj
w trybie analogicznym jak okre
e

finansow w ramach bud etu gminy w zakresie
wyodr bnionych dla niego
2. Uchylony.
rodkami wydzielonymi do jego dyspozycji,
przeznaczaj c je na realizacj zada spoczywaj cych na nich.
by przeznaczane na:
2) wyposa
3) utrzymanie, remonty mienia komunalnego przekazanego w zarz
4) wydatki zwi zane z utrzymaniem lokali niezb
ciwego funkcjonowania
5) Uchylony.

finansow
2. Ksi gowo

d Miejski w Mieszkowicach.

ci sprawowany jest na podstawie kryterium zgodno ci
z prawem, celowo ci, rzetelno ci i gospodarno ci.
ci
1)Rada,
2)Burmistrz.
3. Organy nadzoru maj prawo
nie od
gu 7 dni
od daty ich podj cia.
2. Burmistrz, je eli uzna,
poza zakres
przekazanych im kompetencji, s sprzeczne z prawem- wstrzymuje ich realizacj
zawiadamiaj c jednocze nie o tym Rad Miejsk .
est niewa na.
O niewa no
ci lub cz ci orzeka Burmistrz.
cowe.
wanie maj przepisy statutu gminy
oraz obowi zuj cych ustaw.
by
Miejskiej.

