
Uchwała Nr 208/XXV/IV/2005 

Rady Gminy Linia 

z dnia 26 sierpnia 2005 r. 
 

 
 

w sprawie zmiany statutów sołectw 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity         
z 2001r. Dz. U. nr 142 poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,      
nr 113 poz. 984, 153, poz.1271 nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717,            
nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) w związku            
z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U.              
z 2000r. nr 62 poz. 718, zm. z 2001r. nr 46 poz. 499, z 2002r. nr 74 poz. 676         
nr 113 poz. 984 z 2003r. nr 65, poz. 595, z 2004r. nr 96, poz. 959, z 2005 r.             
nr 64, poz. 565 Rada  Gminy  Linia  uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Dokonuje się zmiany w statutach sołectw Kętrzyno, Kobylasz – Potęgowo, 
Lewino, Linia, Miłoszewo, Niepoczołowice, Osiek, Pobłocie, SmaŜyno, 
Strzepcz, Tłuczewo, Zakrzewo poprzez dodanie po Rozdziale V Rozdziału Va           
w następującym brzmieniu: 
 
„Rozdział Va 
Formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością sołectwa 
 

§ 25 
 
1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium 

zgodności z prawem celowości, rzetelności i gospodarności. 
 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy w Lini i Wójt 

Gminy. 
 
3. Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy. 
 



4. Wójt Gminy zobowiązany jest czuwać, Ŝeby mienie sołectwa nie było 
naraŜone na szkody i uszczuplenie oraz aby dochody sołectwa, w tym 
świadczenia przekazywane na jego rzecz były wydatkowane zgodnie z 
prawem i niniejszym statutem. 

§ 26 
 
1. Organ wykonawczy gminy i podporządkowane gminie jednostki 

organizacyjne są zobowiązane uwzględniać i realizować uchwały i opinie 
organów sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie zajęcia 
odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem. 

 
2. Wójt Gminy, jeŜeli uzna, Ŝe uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają 

poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem,  
wstrzymuje ich realizację. 

 
§ 27 

 
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów sołectwa oraz organizuje wymianę 
doświadczeń w tym zakresie”. 
 

§ 2 
 
W rozdziale VI § 25 otrzymuje  oznaczenie „ § 28”. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 


