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Sołectwa Pietrowice Wielkie

$1
1. SołectwoPietrowice Wielkie jest jednostkąpomocnicząGminy PietrowiceWielkie
2. Wspó|notę|oka|nąsołeetwastanowiąjego mieszkańcy'
3' Teren działaniasołectwaobejmujewieś Pietrowice Wielkie
4. llekrocw Statuciejest mowa o:
przezto rozumiećWojta Gminy PietrowiceWielkie,
1) Wojcie- .na|eŻry
2) Radzie - na|ezyprzezto rozumieó Radę Gminy PietrowiceWie|kie,
3) Urzędzie - na|eŻyprzezto rozumieć Urząd Gminy PietrowiceWie|kie.
l|' organy sołectwa i ich kompetencje
$2
1' organamigminy są; ZebranieWiejskie,Sołtys,Rada Sołecka.
2. Kadencja Sołtysa,Rady Sołeckie)'rozpoczyna się z dniem wyborów o ktorych mowa w $ 7 i konczy
się z dniem wygaśnięciakadencji zzastrzeŻeniem pkt 3
3. Sołtyspełniswoje obowiązki po upływiekadencji az do chwi|iwyboru nowego sołtysa'
$3
1. Zebranie Wiejskie tworzą WSZyScypełno|etnimieszkańcy sołectwa,sta|e zamieszkującyna jego
obszarze.
2, o o kompetencji Zebrania W iejskiego naleŻyw szczegÓ|ności:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnychdla sołectwaijego mieszkańców,
2) podejmowanieuchwałw zakresie podziałuśrodkówfinansowych przekazywanychprzez Radę
do dyspozycjisołectwa,
3) przyjmowaniesprawozdań z gospodarowaniaw/w środkami,
4) dokonywanieokresowych ocen działalności
Sołtysai Rady Sołeckiej.
4. oopisy (kopie) protokołówZebrań Wiejskich Sołtys doręcza Wójtowi w terminie 7 dni od daty
Zebrania.
5. Wnioski Zebrania Wiejskiego w sprawach nie na|ez4cych do kompetencji organów sołectwaWójt
załabltiawe własnymzakresie, a jezeli nie dotycząjego kompetencji- przekazuje Radzie.
6. o sposobie załatwieniasprawy informujesię Sołtysa.

$4
1. 0o kompetencji
Softysana|ezyw szczegó|ności:
1) kierowanie
sprawamisołectwa,
2) rea|izacjauchwałZebraniaWiejskiego,
3) opiniowaniena wniosekWójta wnioskówo u|giw sprawachz zakresu podatkówi optat
|oka|nychoraz wniosków w sprawie przYznawaniazasiłkówi innej pomocy mieszkańcom
sołectwa,
4) utrzymyrrvanie
stałego
kontaktu
z organamigminy,
5) reprezentowania
sotectwana zewnątrz,
6) potwierdzaniepobytów słuzbowychprzedstawicie|iadministracjina kazdym szczeb|u w
sołectwie'
7) sporządzanierozliczeńz gospodarczejifinansowejdziałalności
sołectwa'
B) prowadzenie
dokumentacjifinansowych
zgodniezwltycznymiskarbnikagminy,

z wnioskamidotyczącymipotrzebsołectwa'
9) Występowanie
10) wykonyruan
ie innych zadań z|econychprzez W ójta'
uczestnictwow sesjach Rady.
J. Do obowiązkówSołtysana|eŻ,y
$5

/

1 ' Rada Sołeckaskładasię z 3 członkówwybranychprzezZebranieWiejskie.
2. oo kompetencji
Rady Sołeckiejna|ezyw szczegÓ|ności:
I) opracowyvanie
i przedkładanie
ZebraniuWiejskiemuprojektów
uchwał
w sprawachbędących
przedmiotemrozpatryłan
przez
ia
zebranie,
2) organizowanie
wykonaniauchwałZebraniaWiejskiegooraz kontro|owanie
ich rea|izacji,
3) inicjowaniedziałańspołecznych
uzytecznychdla sołectwaijego młeszkańców
4) wspołdziałanie
z właściwymi
organizacjami
społecznymiwce|uwspolnejrea|izacjizadan'
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TrybpracyorganówsołectwanadzorujeWojt Gminy.
|l. wyuory Sołtysai Rady Sołeckiej

s7
1. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru SołtysazwołujeWójt w terminie 90 dni od daty zaprzysiąienia
Wójta.
2, Zebranie, o którym mowa w pkt 1 jest Ważne, gdy uczestniczy w nim nie mniej niz 1/10
uprawnionychmieszkańców Sołectwa.
3. W braku quorum okreś|onego
w pkt 2 Wójt zwołujenastępnezebranie,nie poŹniejniz w terminie
7 dni od daty pierwszego.
4. Zebranie, o którym mowa w pkt 3 jest ważne niezaleznie od i|ościuczestniczących w nich
uprawnionychm ieszkańców sołectwa.

$8
1. Kandydatówna Sottysaoraz członkówi Rady Sołeckiejmożezgłosickażdyuprawnionyczłonek
ZebraniaWiejskiego.
2, Zgłasza1ący
kandydatapowiniendotączyĆpisemneoświadczenie
zgłoszonejosoby o wyrażeniu
zgodyna kandydowanie.
3' W brakupisemnejzgodyobecnyna zebraniukandydatmozejąwyrazićustniedo protokotu.
4. W brakuzgody,o którejmowaw pkt 2 i 3 zgłoszenie
kandydatajest nieważne.

se
- na oddzie|nych
1. o okreś|eniu
trybuwyboru:łączny-na jednej|iście|ub rozłączny
listachd|a
kazdego.'organ
u, decydujqmieszkańcy sołectwapoprzezgłosowan
ie.
2. Głosowanietajne przeprowadzasię przez umieszczenieznaku ,,X''po prawejstronie nazwiska
wybranego
na karciedo głosowania.
kandydata
3. Kartędo głosowania,
na którejnie zamieszczonoznaku ,,X''przynazwiEku,zadnego
z kandydatów,
albozamieszczonoprzyi|ości
nazwiskwiększejod i|ości
stanowiskobsadzonychw wynikuwyborów
uznajesię za nieważne.
$10

Skrutacyjną.
wyborówZebranieWiejskiewybiera3 osobowąKomisję
W celu przeprowadzenia
oraz krewniw linii
byc kandydacii ich współmałzonkowie
mogą
nie
Skrutacyjnej
Komisji
2,.Członami
prosĘ irodzeństwo.
3 . KomisjaSkrutacyjnazprzeprowadzonychwyborówsporządzaniezwłocznieprotokoł.
organy
jeonoinacznie okreś|asię ukonstytuowanenowe
Skrutacyjnej
protokole
Komisji
+ .W
sołectwa.
$11
największąilośÓgłosow.
ktoryotrzymał

1 . Za wybranegona Sołtysauznajesię kandydata,
2 . Wprzypadku,gdydwóchlubwięcejkandydatowotrzymatesamąilośćgłosów,towyborypowtarza
aŻdoskutku.
tychkandydatów,
sil"'-.ji'l"ł"m iyti<o

$12
otrzymali kolejne
Sołeckiej uwaza się kandydatów którzy
Rady
członków
na
wybranych
Za
1.
największeilościgłosow.
otrzymają taką
Rady Sołeckiej jeden lub więcej kandydatow
f . W priypadku, gdy w wyborach do
pkt 2.
i.iosógłosów,stosqe się odpowiednio$11
""ńą
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KaŻdyuprawnionymteszkaniecuczestniczącywZebrani1ry':j:.ki*,naktórymdokonanowyborow
wyborów |ub naruszenta
przeciwkoważności
organów sołectwam-óie zttozycpisemnyliotest
głosowania.
wyników
lubustalenia
postanowieńniniejszegostatutudoty".ą.y"[ gń1owani1
o którymmowaW
Zebrania,
7 dni od dniaodbycia
terńin]e
w
piśmie
na
Wojta
do
się
wnosi
2 . i]rotest
w formiepostanowienia'
protestw terminie30 dni od datvjego-YtT::
ffli1 r.oto",ruje
zarzutowzawartychw proteście
zasadnośó
stwierdzają"ógo
4 . W przypadku*yo"ni" ó;;i;;"ńia
noivychwybo.rowdo organówsołectwa.
Wójt wydajeniezwoclrłó iarządzenie*.ń,"*ib
tóminu wymienionegow pkt 2 |ub bez
Protestz)oŻonyprzez osobę nieuprawnio;ff^.,.1,r"^
bez rozpoznana.
;;;h"*"*" toiniy pisemnejpozostawiasię
1.

s14
wyboruSoftysa i Rady Soteckiej
WiejskiegoZebraniaa,vołanegow ce|u
1 . oostugęadministracyjną
zapewniaWójt'
się w Urzędzie
przechowuje
w pkt 1 wrazz kartamido głosowania
zebrańwymienionych
2' Protokoły
Wielkich'
GminYw Pietrowicach

s15
i CzłonkówRadySołeckiejwygasa.
1. MandatSołtysa
.
1) na skutekŚmierci,
Wiejskie'
2i w ńniru odwołaniaprzezZebranie
z zajmowanejfunkcji.
rezygnacji
aozeniapisćńnej
14l;i"di;iy
3) po upłyr,vie
Rady Sołeckiejna ręcesołtysa.
Gminy,a członkowie
2. Sołtysskładarezygnacjęna ręceWojta

Sołtyszobowiązany'jestdopowiadomieniaWójtaorezygnacjiczłonkaRadySołeckiejwterminie7
dniod tegozdarzenla'
$16
1.ZebranieWiejskiewceluwyborun9wegoSołtysaorazcilonówRadySołeekiejodbywaslęw
w 15 pkt 1 wybieranisą na
terminie30dnioooatvwvgaśnięciaichmandatow'
* pńp"or.ach okreś|onych $
Sołeckiej
ń"ov
- Sołtysoraz cżonrlwL
2.
6
niz
-..^[',lł oia nrlrl r|o końca kadencji pozostało mniej

kadencji,
ok'". do końca danej

3.Zebrania,oxtorvm-mowawpxt1,niezwotujesięgdydokońcakadencjipozo
miesięcy.
4'JeŻe|iwprzypadkuokreślony**.plt.3wygasłmandatSołtysa,to1egoobowiązkiprzejmujeosoba
jej członkow
spośrod
wybranapr.,u'R"lJśJ""x'ł
$17
1.WójtGminyzobowiązany,lest'zwołaÓ'Zebranlewiei1Ęięw.-oe|uodwołaniaSoftysa,napisemny
udziałuw ZebraniuWie.iskim.
25%osób up."*ni;nlcń do
wniosekco na1mniej

30dnioddatyzłoŻenia
wterminie
zuołać
1 na|eŻy
yJ51'.ilJffit:T'-"...TJ'1';;)l'".l,"on,
a:

wnioskuo odwołanie.
4.odwołaniesołtysanastępujewtajr.|ymgłosowaniuĘ:-a#,udnąwiększościągłosowwobecności
conajmniej25%;.;;ń;awnionvtńoo"udziatuwZebraniuWiejskim.
Rady Soteckiej.
z odwołaniem
jest
5. odwołanieSołtysa równoznaczne
$18

członkow
Sołeckieja|bojej pos^zczego|nych
Rady
całości
odwołania
uprawnionycn
;b;;ń"iói lov, osób
1. ZebranieWiejskiew sprawie
d#
;i;;mny wniosek
zwotuieSottys. ń",ń'ł in.cj9tpy
";

' Ł:ltnri::l"::.:ffi'Io"
i"...:.^."'^:n"]:},::
":"?|ł:-"J?..:3Hi"[,l1l'T"'
zwykłą większościągłosów
ZebraniuWiejskim'

W ooec

s1e
jej poszczegÓlnychczłonków
oraz Rady Sołe.ckieja|bo
sołtyj3
odwołania
1 . Głosowaniew sprawie
,,przeciw'.
)n"ku "x' prł.ło*ich ,,za,'|ub
$13.
odbywasię przez,**;;;;;[
się odpowiednio
stosuje
jej
członków
Sołecr.i"ańo
Rady
oraz
sottysa
odwołania
z. Do
podejmowaniauchwał
Wiejskich oraz warunkiważności
Zebrań
zwoływania
lV. Zasady itryb
$20
7zas|rzeŻeniemprzypadkowokreślonychw$7ust.1i$17ust.1ZebraniaWiejskiezwołujeSołtys'

s21
potrzeb,jednaknie rzadziejniz dwa razyw roku.
1 . ZebranieWiejskieodbywasię w miaręistniejących
podajeSołtysw sposÓb przyjętyw sołectwie'
2. Termini miejsce ZebraniaWiejskiego
się w
mieszkańców,Rady |ub Wojta winno odbyruać
3. Zebranie Wiejskie aruołanena wniosek
chyba,Źe wnioskodawca
o zwołaniuzebraniaSołtysowi,
terminie14 dni oo onia złoŻeniawnioslu
przewiduje
terminpóŹniejszy"
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1'ZebranieWiejskiejestwazne,gdymieszkańcysotectwazosta|ionimprawidłowozawiadomieni.
jego obradom'
otwieraSołtysi przewodniczy
2. ZebranieWiejskie
3.Porządekobradusta|aZebranieWiejskienapodstawieprojektuprzedłożonegopruezSołtysa.
z Radą Sołecką'
4' Projektporządkuobradwinienbyćskonsu|towany

s23
i w organizacjizebrań,Wójt
materiałów
przygotowywaniu
W ce|uudzieleniaSoftysowistałejpomo9yw
się z Sołtysem'
Urzęduóó kontaktowania
wznaczapo*,"'"goi;y; ó'"""ńńir.ow

s24
większości
ą głosÓw.
1 . UchwałyZebranlaWiejs kiego zapadająz't,tykłą
2.Głosowanieodbyruasięwsposóbjawnyzwyjątkiemwyborówpersona|nych.

V. Zasady zwoływaniaitryb pracy Rady Sołeckiej

s25
potrzeby,jednak nie rzadziej niŻraz na kwartał'

1 . Posiedzenia Rady SołeckiejzwotujeSołtysw miarę
Sołeckiejna pisemny wniosek:
2 . Softys zobowiązanyjest do zwołaniaposiedzenia Rady

1) wolta,
2) co najmniejdwóch członkówRady Sołeckiej'
m a t y k ę pnie
o s ipóŹniej
e d z e n niż
i a . 7 dni
3 . W n i o s e k , o k t ó r y m m o w a w p k t 2 p o w i n i e n o k r e ś l a ć c e | i2t eodbywa
się
moway ĘpTt
którym
o
wniosek,
na
Soteckiej
Rady
4. Posiedzenie
poŹniejszy.
ó,nyna,żewnioskodawcaprzewidujetermin
od dnia ztoieniawniosku,
nim udziałco najmniej2 członków.
5 . PosiedzenieRadySołeckiejjestważne,jeŻe|ibierzew
przewodniczynajstarszywiekiem jej członek,
6 . W przypadkunieobecnoscisołtysa posiedzeniu
obecnyna Posiedzeniu.
głosów'
7 . Rada Sołeckapodejmujeuchwałyavykłąwiększością
V|. Postanowieniakońcowe

s26
?

.

SołtysasprawujeWÓjt .
1 . Nadzórnaddziała|nością
sprawozdanieze swejdziała|ności.
przedstawić
1estna ządanieWÓjta
2 . Sołtyszobowiązany

