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do uchwaly nr Vl / 74 / 2007

STATUT
Solectwa Amand6w

L Postanowienia 096lne

ll
1. Solechrr'o Amand6w jest jednostkE pomocniczq Gmrny Pletrowice Wielk e
2. WspolnotQ lokalnq solectwa stanowiajego mleszkaircy.
3. Teren dzialanie solectwa obejmule wieS Amand6w

4

llekrod w Statucielesl mowa ol
1) Wojcie- -naleiy przez to rozum ed W6ita Gm ny Pietrowice wielkie
Radzi,e - nalezy ptzez to rozumied Rade Gminy Pietrowice Wieikie
3) UrzQdzie - naIe2y przez to rozumiec Urzqd Gm ny Pielrowce Wielk e

2)

ll. Organy solectwa i ich kompetenc.le
s2

s4 Zebranie Wiejskie, Sollys, Rada Soiecka.
2. Kadencta Sott)€a, Rady Soleckiej, rozpoczyna sie z dniem wybor6w o kt6rych mowa w g 7 r ko6czy
siq z dniem wyga6niecia kadencjiz zaskzezeniem pkl 3
3. Soltys peln swole obowiqzkl po uptywie kadencji a2 do chwili wyboru nowego soltysa.
1

. Organami gminy
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1. Zebrane Wielskie tworzE

wszyscy pelnoletni mieszkancy soleclwa, stale zamieszkuiEcy na iego

obszalze.

2.

Do konl petencji Zebrania Wiejskiego nalezy w szczeg6lnoSci:
'1
zaimowanie stanowiska w sprawach istotnych dla solectwa i jego mreszkahc6w
podejmowanie uchwa+ w zakresie podzialu 6rodk6w finansowych przekazywanych przez RadQ
do dtspozycjl solectwa,
3) przyimowanie sprawozdah z gospodarowania w/w Srodkami,
dokony&anie okresowych ocen dzialalnosci Sottysa i Rady Sofeckiel.
Odpisy (kopie) protokol6w Zebrah Wiejskich Soltys dorecza W6ltowi w terminie 7 dni od daty

)

2)

4)

4.

Zebania.

5. Wnioski Zebrania Wiejskiego w sprawach nie nalezqcych do kompetencjr organ6w

6.

sotectwa W6it
zalatwia we wlasnym zakresie, a lezeli nie dotyczajego kompetencji - przekazuje Radzie.
O sposobie zalatwienla sp.awy informuje siq Soltysa.
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'1. Do kompetencji Soltrsa nale2y w szczeg6lnosci:
1) kierowanie sprawami solectwa,
2) realizacja uchwal Zebrania Wiejskiego,
3) opiniowanie na wniosek W6jta wniosk6w o ulgi w sprawach z zakresu podatk6w i opiat
lokalnych oaaz wniosk6w w sprawie przyznawania zasi{k6w iinnej pomocy mieszkaricom
4)

s)
6)

Jtrzynywan'e sialego \onrakru z o.ga_ari g-.n,,
reprezentowania solechva na zewnaltz,
potwierdzanie pob,,t6w slu2bowych przedstawicieli administracli
solectwie

na ka:dym szczeblu

,

spotz4dzanie rczliczeh z gospodarczej finansowej dzialalno6ci solectwa
8) prowadzenie dokumentacli f nansovvych zgodnie z w)'tycznynr i skaabnika gminy,
7)

w

9)

3.

wystepowan e z wnioskamr dotyczecymi potrzeb solechva
10) wykonywanie innych zadafi zleconych prz€z W6jta.
Do obowiqzk6w Soltysa na ezy uczestnict\ r'o w sesjach Rady.

{5

. Rada Sotecka sklada siQ z 3 czlonkow wrybranych przez Zebran e Wielsk
2. Do kompetencj Rady Soieckiej na ezy w szczeg6lno6ci
'1

1)

2)
3)
4)

e

opracowylvanie i przedkiadan e Zebraniu Wielskiemu projekkiw uchwai w sprawach bqdAcych
przedmioter 'azpalry\ a1a ptzez zeb'anie
organizowanie wykonania uchwai Zebran a Wiejskrego oraz kontrolowanie ich rea izacli,
inrcjowanie dzialah spolecznych u2lecznych dla solech,va ijego m eszkaic,lw
wspoldzialan e z wlasciwymi organ zacjami spol€cznymi w celu wsp6lnel rea|zacjr zadafr.
s6

Tryb pracy organ6w sotectwa nadzoruje W6jt Gminy.

ll. wybory

So+lysa

i

Rady Soteckiej
s7

I

. Zebrarie

Wiejskie w sprawie wyboru Soltysa zwoluje W6jt w term nie 90 dni od daty zaprzysiQzenia

W6jta

2. Zebtanie, o kt6rym mowa w pkt 1 jest wazne, gdy Lrczestniczy w nim nie mniel ni2
3.

4

1/10
uprawnronych mieszka6c6w sotect'r,r'a.
W braku quorLlm okro6 onego w pkt 2 W6jt zwotuje nastqpne zebran e, n e p6rniej niz w terminie
7 dni od daty pierwszego

Ze*anie, o kt6rym mowa w pkt 3 jest wa2ne niezalelnie od ilo6c uczestniczecych w nich
uprawnionych mies2kaic6w solectwa.

s8
'1. Kandydat6w na Solt!€a oraz czlonkdw
Zebrania Wiejskiego.

2.

i

Rady Soieckiej moie zglosj6 ka2dy uprawniony czlonek

Zglasza)qcy kandydata powinien dolqczyd pisemne oswladczenie zgloszonoj osoby o w),ra2eniu
zgody na kandydowanie.

3. W braku pisemnejzgody obecny na zebraniu kandydat mo2e jq wyrazic ustnie
4. W braku zgod)/, o ktdrej mowa w pkt 2 i 3 zgloszeni€ kandydata jest niewa2ne.

do protokolu.
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1. O ok.esleniu tryb! wyboru: lqczny- na lednej liscie lub rozlAczny
ka2dego organu, decyduja mieszkaicy solectwa poprzez glosowanie

-

na oddzietnych listach dla

2.

Glosowanie tajne pEeprowadza sie przez umieszczenie znaku,,X'po prawej stronre nazwska
ulbrarego .aroyoata aa ka'cie oo grosowan,a.

3.

Kartq do glosowanla, na kt6rei nie zam eszczono znaku ,,X" przy nazwisku"zadnego z kandydat6w,
albo zam eszczono przy 1106c nazwisk w Qkszej od lloscl stanowisk obsadzonych w wynlku wybor6w

Lrznajesezaniewa:ne.
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. W celu pr2eprowadzenia wybordw Zebranie Wiejskie wybiera 3 osoborva Komisje SkrutacyjnA
2. Czlonami Komisji Skrutacyjnej nie mogA byc kandydaci i ich wsp6lmalionkowie oraz krewni w linii
1

pro6t6j i rodzenstwo.

3. Komisla Skrutacylna z przeprowadzonych \ryybor6w spor2qdza niezurocznie prolokol.
4- W protokole Komisli Skrutacyjnej jednoznacznie okresla siQ ukonshluowane nowe organy
sc*ectwa
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. Za wybranego na Soltysa L.rznaje sE kandydala, ktory otrzymal najwrqksza ilos6 glosow
2. W przypadku, gdy dw6ch lub wiqcej kandydat6w otrzyma te samE ilosc glos6w. to wybory poMarza
1

siq z udzialem tylko tych kandydat6w a2 do skuiku.
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't. Za wybranych na czlonk6w Rady Soteckiej uwa2a sie kandydat6w, kt6rzy otrzymalt

kotelne

najwieksze ilo6ci gl,os6w
W przypadku, gdy w wyborach do Rady Soleckiej jeden lLrb wiec€j kandydat6w otrzymajE taka
samE ilo66 glos6w stosuje sie odpowiednio l1'l pkt 2

2.

sl3

1.

Ka2dy uprawniony mieszkaniec uczestn czecy w Zebran u Wiejsk m, na kt6rym dokonano L,q/bor6w
organdw solectwa no2e zlo2rya pisemny protest przectwko walnosci wyborow lub naruszenia
postanowiei niniejsz€go slatulu dotyczacych glosowania lub uslal€nta wyn k6w glosowania.
Protest wnosi s e do W6jta na pigm ie w terminie 7 dni od dnie odbycia Zebrania, okt6rym mowaw

2.
pkt.1.
3. W6jt rozpatruje protest w terminie 30 dni od daty lego wplyniecia w form e postanowienla.
4. W ptzypedko wydania postanowienia stwierdzajEcego zasadno6d zarzutdw zawartych w protesc e
W6it wydaje niezwlocznie zarzqdzenie w sprawie fowych wybor6w do organ6w solect$r'a.
5. Protest zlo2ony przez osobe nieuprawnionA po uplywie terminu wymienionego w pkt 2 lub bez
zacho^/ania formy pisemnej pozostawia siq bez toz}oznania
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1.

OUstugq adrninistracyjnE Wiejskiego Zebrania zwolanego w celu wyboru Soltysa
zapewnia W6jt.

2.

Protokoly zsbra^ wymienionych w pkt 1 \4/raz z kariami do glosowania przechowuje sie w UrzQdzie
Gminy w Pietrowicach Wielkich.

i Rady Soleckiei

s15
1

I"4andat Soltysa i Czionk6w Rady Soleck ej wygasa

1)
2)
3)

na skutek Smierc.
w wynlku odwolanra przez Zebran e
po !p,!^^/ie 14 dn od datyzlo2enia prsem nq tezygnaqi z za)mawanet funkcli.
2 So(ys sklada rezygnacjQ na rQce W6jta Gnriny, a czlonkowre Rady Soleckiei na rqce soltysa

Wiejskie,

'

3.

Soltys zobowiazany jest do powiadomienia W6jta o rezygnacji cztonka Rady Soleckiej w terminie 7

dniod tego zdarzenla.
s16

1. Zeb?nie Wiejsk e w celu wyboru nowego Soltlsa oraz czlon6w Rady Soleckiej odblrra siQ w

:.
3.
4.

terminie 30 dni od daty wygasniecla ich mandat6w
Sottys oaaz czionkowie Rady Soleckiej w pzypadkach okreslonych w 15 pkt 1 wybierani sE na
okres do konca danej kadencll.
Zebrania, o kt6rym r.owa w pkt 1 nie zwolule sie gdy do kohca kadencll pozostalo mniej ni2 6

|

nriesiecy
Je26li w przypadku okreslonym w pkt 3 wygasl rnandat Sohysa, lo jego obowqzki przelmuie osoba
wybrana przez Rade Soieckesposr6d jel czlonk6w
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1 W6jt
2,
3.

4.
5.

Gminy zobowi4zanyjest zwolad Zebranie Wiejskie w celu odwolania Soltysa, na p semny
wniosek co najm11iel 25% os6b uprawnionych do udziaiL w Zebraniu Wlejskim
Wniosek Oowinier zawierac Jzasadnien,e
Zebranie Wiejskie, o kt6rynr mowa w pkt 1 nale2y zwolac w terminie 30 dni od daty zlo2en a
wniosku o odwolanle.
Odwolanie soltysa naslQpuje w tajnym glosowanru bezwzgledna wqkszo6ciq glos6w w obecno6ci
co najmniel 25olo os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wieiskim.
Odwotanie Soltysa Jest r6wnoznaczne z odwolaniem Rady Soleckiei.

$1e
1. Zebranie Wiejskie w sprawie odwolania caioscl Rady Soleckiej albo jel poszczeg6lnych cztonk6w
zwoluje Sottls z wlasnej lnicjatylvy albo na pisemny wnrosek co najrnniej 10% os6b uprawnlonych
do udzialu z Zebraniu W ejskim.

2. Odwo+anie Rady Soteckiej albo lej poszczegdlnych czlonk6w naslQpuje w tajnym glosowaniu
zwyklE wiQkszosciq glos6w w obecno6ci co najmniej f0% os6b uprawnionych do udzialLr w
Zebran u Wiejskim.
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1. Glosowanie w sprawie odwolania Softysa oraz Rady Soleckiej albo jej poszczeg6lnych czlonk6w

2.

odbtwa sie przez umieszczenie znaku "X" przy slowach
Iub ,,przecivl'.
"za"
jej
Do odwotania Soltysa oraz Rady Soleckie albo
cztonk6w stosuje sie odpowiednio 913.

lV. Zaeady i tryb zwolywania Z€brai Wiojskich oraz warunki watnosci pod6jmowania uchwal

$20

Z zastzezen em Wzypadk6w okreslonych w g 7 ust. '1 $17ust. 1 Zebrania Wiejskie zwoluje Soitys
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'i . Zebranie Wlejskie odbywa sie w miarq istniejacych potrzeb, jodnak nie rzadziej ni2 dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaie Sohys w spos6b przyjQty w solectwie.

3. Zebranie Wejskie zwolane na wniosek m eszkahc6w Rady lub W6ita wihno odbywai siq w
terminie 14 dni od dfia zlo2en a wniosku o zwolaniu zebrania Soltysowi, chyba,2e wnioskodawca
przew duie termin p6iniejszy

. Zebranie Wleiskle jest wa2ne. gdy rnieszka{icy so{ectwa zostall o
2. Zebranie Wielskle otw 6ra Soltys przewodniczy lego obradom.
1

3.
4.

n rn prawidlowo zaw adomieni

Porzadek obrad ustala Zebranie Wieiskie na podslawie projektu przedlozonego przez Soltysa.
Prolekt porzqdku obrad winien by6 skonsu towany z Rade SoleckE.
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W celu udzielenia Soitysowi stalej pomocy w przygotowywaniu materia{6w i w organizacji zebrah W6lt
wyznacza poszczeg6lnych pracownik6w UrzQdu do kontaktowania siQ z Soltysem
s24
'1. lJchwaly Zebrania Wiejskiego zapadajq zwykh wiQkszosciq glos6w
2. Glosowanie odbywa sie w spos6b jawny z w)jqtkiem wybor6w personalnych

V

Zasady zwolywania i tryb pracy Rady Solecklej
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1 . Posiedzenia Rady Soleckiel zwoluje Soltys w miare potrzeby, jednak nie padziq ni2 Gz ra kwatlal
2. Soltys zobowiazany jest do zwolanra posiedzenia Rady Soleckiej na pisemny wniosekl

1) w6jta,
2) co nalmniej dw6ch cztonk6w Rady Soteckiej,

3. Wniosek, o kt6rym mowa w pkt 2 powinien okreslad cel itematykq posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady Soleckiel na wniosek, o kt6rym mowa w ppkt 2 odbywa sie nie p62niej niz 7 dni
od dnia zlorenia wniosku, chyba 2e wnioskodawca przew duje termin p62niejszy.

5, Posiedzenie Rady Soteckiej jest wa2ne, je2e i b erze w nim udz al co najmniej 2 czlonk6w.
6. W przypadku nieobecno6ci Soltysa posiedzeniu przewodniczy nalsierszy wiekiem jej

7.

czionek,

obocny na posiedzeniu.
Rada Solecka podejmuje uchwaly zwykt4 wiekszosc q glos6w.

Vl. Postanowienia koicow6
s26

1. Nadz6r nad dziala nosc asohysa sprawlle W6jt.

2.

So,tys zobowiezany jest na 2adanie W6jta przedstawii sprawozdanie ze sr,iej dzialalnosci
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