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STATUT

Soloctwa Gr6dczanki
l. Postanowienia 096lns

sl

1. Solectwo Gr6dczankilestlednostkapomocnicz4Gminy Pietrowice Wielkie
2. Wsp6lnote lokalnq soiectwa stanowiejego m eszkancy.

3. Teren dzjalania soleclwa obelmuje wies Gr6dczanki
4. llekrod w Statuciejest mowa oi

1) W6lcie- -nalezy przez to rozLrmre6 W6jta Gminy Pietrowrce Wielkie
2J Radzie - nalez]l ptzez to rozrmied RadQ Gminy Pietrowice Wielkie,
3) Urzedzie - nalezy przez to rozumied Uzqd Gminy Pietrowice Wielkle

ll. Organy solectwa i ich kompetencje
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1. Organami gminy s4 Zebranie Wiejsk e, Sohys, Rada Solecka.
2 Kadencja Soltysa Rady Soleckiej, rozpoczyna siq z dniem wyborow o kt6rych mowa w \ 7 kohczy

sie z dniem wyga6niqcia kadencjiz zastrze2enrem pkt 3
3 Soltys pelni swoje obowiEzki po uplywie kadencji aZ do chwil wyboru nowego sohysa.
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1 . Zebranie Wrejskie t\rorza wszyscy peinoletni m eszkahcy solectwa, stale zamreszkujqcy na jego
obszarze.

2. Do kompetencji Zebrania W ejsk ego nale2y w szczeg6lnoscil
1) zajmowanie stanowrska w sprawach istotnlch dla solectwa r jego mieszkaic6w,
2) podejrnowanie uchwal w zakresie podzialu Srodk6w finansowych przekazywanych przez RadQ

do dyspozycji solectwa,
3) prryjmowanio sprawozdan z gospodarowania w 6rodkami,
4) dokonywanie okresolvych ocen dzialalnoSci Soltysa i Rady Soteckiej.

4. Odpisy (kopie) protokol6w Zebrai Wiejskich Soltrs dorecza W6jtowi w termrnie 7 dni od daty
Zebrania.

5. Wnioski Zebrania Wiejskiego w sprawach nie nalelacych do kompetencji organ6w solectwa W6ll
zalatwia we \ iasnfr zakresie, a lezeli nie dotyczajego kompetencji - przekazuje Radzie.

6. O sposobie zatatwienia sprawy informuje siQ Soltysa.
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1, Do kompetencji Soltysa nale2y w szczeg6lno6ci:
1) kierowanie sprawami solectwa,
2) realizacja uchwal 2ebrania Wrejskrego,
3) opiniowane na wnosek W6jta wniosk6w o ulgi w sprawach z zakresu podetk6w ioplat

lokalnych oraz wnrosk6w w sprawie przfznawania zasilk6w i innej pomocy misszkaicom
solecb,ra,

4) ulrzynylvale stalego kol.(aktu z o'gananr gmrny.
5) reprezentowania solectwa na zewnqtrz,
6) potwierdzanie pobytow sluibowych przedstawioeli administracji na ka2dym szczebiu w

solectwi€ ,

7) sporzadzanie rozliczeh z gospodarczej finansowej dzialalnosci solectwa.



8) prowadzenie dokumentacJi finansowych zgodnie z wytycznymi skarbnika gminy,
9) llystQpowanie z wnioskami dotyczacyrni potrzeb solectwa.
10) \aykonywanie innych zadah zleconych przez w6jta.

3. Do obowiezk6w Soltysa nale2y uczestnictwo w sesiach Rady.
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'1 . Rada Solecka sktada siQ z 3 czionkow wybranych przez zebranie Wieiskie.

2. Do kompetencji Rady Soteckiej nale2y w szczeg6lno6ci

I ) opracowywanie i przedkladanie Zebraniu Wiejsk emu projektriw uchwal w sprawach bqdqcych
ptzedmiotem rozpatryw ania ptzez zeh@nie,

2) organizowanie wykonania uchwal Zebrania Wielskiego oraz kontrolowan€ ich rea izacjr,

3) in cjowanie dzialah spolecznych uzytecznych dla solectwa i Jego m eszkaric(iw,
4) wspoldziaianie z wlasciwymi organizacjami spoleczfyrni w celu wsp6lnej realizacjizadan

s6

Tryb pracy organ6w solectwa nadzoruje W6jt Gminy.

ll. Wybory Sottysa i Rady Soteckiej

$7

L Zebranie Wiojskie w sprawie wyboru Soltysa zwoluje Wojt w terminie 90 dni od daty zaprzysiQ26nra
W6jta.

2. Zebranie, o kt6rym mowa w pkt 1 jest wa2ne, gdy uczestniczy w nim nie mniet nL2 1/10
uprawnionych mreszka6c6w Solectwa.

i. W braku quorum okreslonego w pkt 2 Wojt zwoluje naslQpne zebranie, nie p62niel ni2 w terrnin e
7 dni od daty pierwszsgo

4. Zebranie, o kt6rym mowa w pkt 3 jest wa2ne niezale2nie od iiosci uczestniczecych w nich
uprawnioaych mieszkaric6w solec va.
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1. O okre6eniu trybu wyboru: iaczny- na jednej liscie !b rozqczny - na oddzienych lstach dla
ka2dego organ!, decyduja mieszkahcy solectwa poprzez g+osowanie.

2. Glosowanie talne przeprowadza slq przez umieszczenre znaku,.X'po prawej slronie nazwlska
wlb.anego kand)/oata 1a karc,e oo g,osowa1ia.

3. KartQ do glosowania na ktorel nie zamieszczono znaku -X przy nazwisku 2adnego z kandydat6w
albo zam eszczono przy ilo6ci nazwisk wiekszej od ilosci stanowisk obsadzonych w wyniku wybor6w
uznaje siQ za niewazne.

1. Kandydat6w na Soltysa oraz czlonk6w i Rady Soleckiel mo2e zglosii ka2dy uprawniony czlonek
Zebrania Wiejsk ego.

2. Zglaszaiqcy kandtdata powinien dolAczy6 pisemne oswiadczenio zgloszonej osoby o wyraieniu
zgody na kandydowan e

3. W braku pisemnej zgody obecny na zebraniu kandydat mo2e iewlrazi6 ustfie do protokolu.

4. W braku zgody, o kt6rej mowa w pkt 2 i 3 zg+oszenie kandydata jest niewa2ne.



610

1. W celu przeprowsdzenia lvybor6w Zebranje Wiejskie wltiera 3 osobowa KomisiQ Skrutacyjn4

2. Czlonami Komisji Skrutacyjnei nae moge byc kandydac i ich wsp6lmat onkowie oraz krewni w linii
prostej i rodzeistlvo.

3. Komisja Skrutacyjna z przeprowadzonych wybor6w sporzEdza niezwlocznie protokol.

4. W protokole Komisii Skrutacyjnel lednoznacznie okre6la siQ ukonst,4uowane nowe organy
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1 . Za wybranego na Soltysa uznaje sie kandydata, kl6ry otrzynral naiwiQksza io5i glosow.

2. W przlpadku, gdy dw6ch lub wiqcet kandydat6w ot zyma le samq ilos6 glos6vv, to wybory powtarza

siq z !dzialem tyiko tych kandydat6w, ai do skutku.
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1. Za wybranych na czlonk6w Rady Soleckiej uwa2a siQ kandydal6w, ktdrzy otrzymali kolejne
najwiQksze ilosci g os6w

2. W przypadku, gdy w wyborach do Rady Soleckiej jeden lub wiQcej kandydat6w otrzlmaia taka
sam4 ilos6 g os6w, stosuj€ siQ odpowiednio 111 pkt 2.
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1. Xa2dy uprawniony mieszkaniec uczestnrczAcy w Zebraniu Wieiskim, na kt6rym dokonano wybo.6w
organ6w solectwa (ro2e zlo2yt. pisemny protest przeciwko wa2no6c wybor6w lub naruszenia
postanowieh niniejszego statutu dotyczecych glosowania lub ustalenia wynik6w gl,osowanra

2. Protest wnosi siq do W6jla na pi6mie w terminie 7 dniod dn a odbr'cla Zebaria, o kt6rym mowa w
pkt.l .

3. W6jt rozpatruje protest w te.minie 30 dniod datyjego wptyniQcia w formie postanowienia-
4. W przypadku wydania postanowienia slwierdzajEcego zasadnosd zarzut6w zawartych w prote6cie

W6lt wydaie niezwtocznie zarzadzenie w sprawie nolvych wybor6w do organ6lv solectwa.
5. Protest zlo2ony przez osobe nielrprawniona po uplylvie terminu wymienionego w pkt 2 lLrb bez

zachowania formy pisemnej pozostawia s q bezrozpoznania-
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1. Obstugq administracyjnq Wiejskiego Zebrania zwolanego w celu wyboru Sohf€a i Rady Solecki€j
zap€wnia W6jt.

2. Protokoty zebrah wymrenionych w pkt 1 lwaz z kartami do glosowania przechowuje sie w Urzedzie
Gminy w Pietrowicach Wielkich
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1 [randat So,tysa i Czlonk6w Rady Soleck]ej wygasa:
1) na skutek Smierci,
2) w wyniku odwolania pzez Zebranie W ejskie,
3) po upb.,vie 14 dni od daty zlo2enia pisemnej rezygnacl z zajmowanel funkcji.

2. Soltys skiada rezygnacjq na rece W6jta Gminy, a czlonkowie Rady Soleckiej na rece soltlsa



3. Soltys zobowiqzany jest do powiadom i6nia W6jta o rozygnacii czlonka Rady Soleckiej w terminie 7

dni od tego zdarzenia.
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1. Zebtanie Wiejskie w celu wyboru now€o Solt)sa oraz czlondw Rady Soleckiej odbf,va siq w
t6rminie 30 dniod daty wygasniqcia ich mandatdw

2. Sottys oraz czlonkowie Rady Soleckiej w przypadkach okre6lonych w i\ 15 pkt 1 lvybierani sE na

okres do kohca danej kadencjr.

3. Zobrania, o ktorym mowa w pkt 1, nie zwotuie siQ gdy do kohca kadencli pozostalo mniej niz 6
miesaecy.

4. Je2ell w przypadku okreslonym w pkt 3 wygesl mandat Soilysa, lo jego obowiqzk przejmuje osoba
wybrena przez Rade Soleckaspo6r6d lej czlonk6\t.
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1. W6jt Gminy zobowqzany jest zwolac Zebrani6 Wiejskre w celu odwolania Soltysa, na p semny
wniosek co najmn ej 25% os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim

2. wniosek powinisn zawierad uzasadnienae

3. Zebranie Wiojskae, o kt6rym mowa w pkl 1 nae2y zwo+ad w l€rmanre 30 dni od daty zio2enia
wniosku o odwolanie.

4. Odwolanie soltysa nastQpuje w tajnym g[osowaniu bezwzg Qdnq wiQkszoaicia gtos6w w obecnosc
co najmni6j 25% os6b uprewnionych do udziatu w Zebranau Wieiskim.

5. Odwolanie Sottysa iest rdwnoznaczn€ z odwolaniem Rady Soteckiei.
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1 Zebranie Wieiskie w sprawie odwolan a calo6ci Rady Soleckiei albo iej poszczeg6lnych cronk6w
zwofuje Sottys z \4-4asnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej 10olo os6b uprawnionych
do udzialu z Zebraniu Wi€jskim.

2- Odwolanie Rady Soleck €j albo jej poszczeg6lnych czlonk6w nastqpujq vv tajnym gl,osowaniu

a^,ykle wiQkszo6ciq gl,os6w w obecnosci co najmniej 10olo os6b uprawnionych do udziafu w
Zebraniu Wiejskim.
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1. Glosowanie w sprawie odwolania Soitysa oraz Rady soteckiej albo j€j poszczeg6lnych czlonk6w
odbyra sie przoz umies zczenie znekr X' pt4 slowach ,za" lub "przeciw".

2. Oo odwotania Sofrysa oraz Rady Soleckie albojej czlonk6w stosuje siQ odpowiednio 113

lV Zasady itryb zwotywania Zebrafi Wi€.iskich orat warunkl waino6ci pod€jmowania uchwal
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Z zaskze2en em piypadk6w okreSlonych w S 7 ust. 1 i 117 ust. 1 Zebrania Wiejskie zwoiuje Soltys
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1 . Zebranie Wiejskie odbywa sie w miare istniejqcych potrzeb, iednak nie rzadzioj ni: dwa razy w roku.

2. Te.min i miejsce Zebrania Wiejskiego podaie Soltys w spos6b przyjely w solectwi€

3. zebranie wieiskae zvvolane na wnaosek mieszkahc6w, Rady lub W6jta winno odbf/va6 siQ w
terminie '14 dni od dnia zlo2enia wniosku o arr'oianiu zebrania Soltlsowi. chyba. 2e wnioskodawca
przewiduje lermin p6iniejszy
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W celu udzielenia Sohysowi stalej pomocy w przygolowylvaniu material6w i w organizaci zebrai, W6lt
wyznacza poszczeg6 nych pracownik6w UrzQdu do konlaklowanie siQ z Soltysem.
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'1. Uch\ *y Zebrania Wiejskiego zapadaja zwyklq wiqkszoscie gtos6w.

2. Glosowanle odbylva siQ w spos6b iawny z wyjetkiem vlybor6w personalnych

V. Zasady zwolywania i tryb pracy Rady Sol€ckioj

s2s

'1 . Posledzenia Rady Soieckiej zwofuje Soltys w miare potrzeby, jednak nie eadzie) niz Rz na kv,tatTal.

2. Sohys zobowiezany jest do zwolania posiedzenia Rady Soieckiej na pisem ny wnioseki
1) w6jta,
2) co najmniej dwoch czlonkow Rady Soleckiej,

3. Wniosek, o kt6rym mowa w pkt 2 powinien okreslad cel it€mat,'kq posiedzenla.

4. Posedzenie Rady Soteckiej na wniosek, o kt6rlm mowa w ppkt 2 odbyr a sie nie p62niej ni2 7 dni
od dnia zlo2enia wniosku, chyba, 2ewnioskodawca przewiduje termin p62niejszy.

5. Posiedzenie Rady Solockiej jest warne, je2eli bierzo w nim udzial co najmniej 2 czlonk6w
6. W przypadku nieobecnosci Solt!€a posiedzeniu Qtzewodniczy najstarsry wiekiem lei czlonek,

obecny na posiedzeniu.
7. Rada Solecka podejmuls uchwaty zwykiq wiekszo6ciq glosdw.

Vl. Postanowionia koicowe
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1. Nadz6r nad dzialalnoscia Sokysa sprawuje W6jt .

2. Soltys zoboMqzanyjest na z:qdanie w6jta przedstawic sprawozdanie ze sweldziatalnosc
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1 . Zebranie Wiejskie lest wa2ne gdy mieszka6cy solectwa zostali o nim prawidlowo zawiadomieni

2. Zebranie Wiejskie obMera Soltys i przewodniczy jego obradom

3. Porzqdek obrad uslaLa Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedto2onego przez Soltysa

4. Projekt porzqdku obrad winien bya skonsultowany z Rade Soleckq
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