RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Zatqcznlk nr 1
do uchwaly nr Vl/ 76 / 2007

STATUT
Solectwa Mak6w

L Postanowisnia ogdlne
$1

1 Sol€ctwo tlak6w jest jednostkEpomocniczqGminy Pielrowice Wielkie
2. Wsp6lnotQ lokalnqsolectwa slanowiqlego mieszkaicy
3 Teren dziaiania solectwa obejmuie wies Mak6w

4. llekrod w Statucie jest mowa o
1) W6jcie -nale2y przez to rozumied W6jta Grniny Pietrowice Wielk€,
Radzie - nale2y przez to rozumie6 Radq Gminy Pielrowice Wielkie,
3) Urzedzie - nale2y przez to rozumied tfzqd Gminy Pietowice W elkie

2)

ll.

Organy solectwa i lch komp€toncje

1. Organami gminy sa Zebrani€ Wiejskie, Soltys, Rada Sotecka.
2. Kadencja Soltysa, Rady Soteckiej, rozpoczyna sie z dniem wybor6w o kt6rych mowa w ii 7 I kohczy
sie z dniem wygasniqcia kadencji z zastrze2eniem pkt 3
3. Sohys pelni swoje obowiezki po uplywie kadencji a2 do chwili wyboru nowego soltysa.
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1. Zebranie Wiejskle tworze wszyscy pelnoletni mieszkaicy solectwa, stale zamieszkujacy na jego

2.

4.

obszarze,
Do kompetencli Zebrania Wleiskiego nale2y w szczegolno6cil
1
zejmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sotectwa i jego mi€szkahc6w,
2) podejmowanio uchwEl w zekresio podzialu Srodk6w finansowych przekazJwanych przez RadQ
do dyspozycji solectwa,
3) przyjmowanie sprawozdah z gospodarowania Mw Srodkami,
4) dokonywanie okresowlch ocen dzialalno6ci Sottysa i Rady So{eckiej

)

Odpisy (kopis) protokol6w Zebrah Wiejskich Soltys dorecza W6jtowi

w terminie 7 dnt od daty

Zeb@nle.

5. Wnioski Zebrania Wiejskiego w sprawach nie nalerecych do

6.

kompetGncji organ6w solsctwa W6jt
zaietwia we wlasnym zakresi€, a je2eli nie dotyczEjego kompetencii - przekazuj€ Radzie.
O sposobie zalatwienia sprawy informuje siQ Sottysa.
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1.

Oo kompetencji Soltysa nale2y w szczeg6lnosci:
1) kierowanie sprawami soiectwa,

2) rcalizacia uchwal Zeb.ania Wiejskiego
3) opiniowenie na wnrosek W6jta wniosk6w o ulgi w sprawach z zakresu
lokalnych oraz wniosk6w

4)
5)
6)
7)
8)

w sprawie

przyznawania

i oplat
mieszkaircom

podatk6w

zasilk6w innej pomocy

solectwa,

Jfzyrywa4 e stalego <ontaktL z orga1an i g'nr"y.
reprezentowania solectwa na zewnqtrz

poMerdzanie pobyt6w sllzbo\rlych przedstawicieli administracj na kazd\,m szczeblu w
sofech/t/ie

.

spoEadzan e rozlczefr z gospodarczeiifinansowe] dz ala nosciso+ectwa.
prowadzenie dokumentacjr finansowych zgodnie z wytycznym skarbnika gminy,

9)

wystqpowanie z wnioskarni dotyczqcymi potrzeb solectwa
0) wykonyranie innych zada6 zleconych pzez W6jta .
Do obowqzk6w Soltysa nale2y uczestnictwo w sesjach Rady.
'1

3.

$5

.
2.
1

Rada Solecka skiada siQ z 3 czlonk6w wybranych przez Zebranie Wielskie.
Do kompetencii Rady Soleckiej nal€zy w szczeg6lno6ci
opracowywanie i przedkladanie Zebran u Wiejskremu projektow uchwal w sprawach bedAcych
przedmiotem rozpatrywania ptzez zebtanie,
2) organizowanie wykonania uchwal Zebrania Wiejskiego oraz konlrolowanie ch realizacji.
inicjo\,,ranie dziatah spolecznych u2yecznych dla solectwa ijego mieszkahcow
4) wspoldzialanie z wlasciwymi organizacjam spolecznyrniw celu wspolnej rcalzacli zedai

l)

3)

s6
Tryb pracy organdw solectwa naCzoruje Wolt Gm ny.

Il. Wybory Softysa

i

Rady Sol€ckiej
$7

I

.

Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Soltysa zwoluje W6jt w term nie 90 dnt od daty zaprzysieieoia

W6ila.

2. Zebta E, o kt6rym mowa w pkt 1 jest wa2ne, gdy uczestniczy w aim nie mniej ni2 j/10
uprawnionych mieszkahc6w Soiectwa.

3. W braku quorum okreslonego w pkt 2 Wojt zwoille nastqpne

zebran e, n e p62niej niz w terminre
dniod daty pierwszego.
4. Ze*enie, o kt6rym mowa w pkt 3 iest wazne niezale2nie od ilosci uczestniczacyrh w nich
uprawnionych mieszkaicow solectwa
7
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1. Kandydat6w na Soityse oraz czlonkdw i Rady Soleckiej mo2e zglosld ka2dy uprawntony czlonek
Zebrania Wiejskiego.

2. Zdtaszqqcy
3.
4.

ka,rdydata powinien dolaczy6 pisemne ogwiadczenie zgloszonej osoby o wyra2eniu
zgody na kandydowanie.
W braku pisemnej zgody obecny na zebraniu kandydat mo2e jE wyrazi6 lstnie do protokolu.
W braku zgody, o kt6rej mowa w pkt 2 i 3 zgloszenie kandrdata jest niewa2ne.
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. O okre6leniu trybu wyboru: laczny- na jednej liscie lub rozlqczny - na oddzietnlch tstach dta
ka2dego organu, d€cyduja mieszkaicy solectwa poprzez gtosowanie.
2. Gbsowanie talne przeprc^r'r'adza siQ pzez umieszczenie zoaku
"X po prawej stronie nazwiska
1

wybranego kandyoata na karcie do glosowa lra.
nte zamieszczono znaku X" przy nazwis'kLr tadn€go z kafdydat6w,
albo zamieszczono przy ilo6ci nazwisk wiqkszej od ilosci stanowisk obsadzonych w wyniku wybor6w
uznaje sie za niewazne.

3. Kartq do glosowania, na kt6rej
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. W celu przeprowadzenia wybor6w Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobowq Komisie Skrutacyjn4
2. Ctor€,ml Komisji Skrutacyjnej nie mogA byd kandydacl i ich wspolmalzonkowie oraz krewni w lini
prostej i rodzeistwo.
1

3. Komisja Skrutacyjna z przeprowadzonych wybor6w sporzqdza niez\,vlocznie protokol.
4. W protokole Komisli Skrutacyinej jednoznacznie okresla siq ukonsMuowane nowe organy
solectwa

st1
. Za wybranego na Sohysa uznaje siQ kandydala, kt6ry otrzymal nalwiQkszA iloS6 glosow.
lub wiqcei kandydat6w otrzyma le samq ilq6d gl,os6w, lo wybory poMar2a
s q z udzialem tylko lych kandydat6w a2 do skutku.

1

2. W p.zypadku, gdy dw6ch

$12

1. Za !,{lt]?nych na czlonk6w Rady Soleckiel uwa2a siq kandydat6w kl6rzy otrzymali kolejne
najwieksze ilosci 9los6w

2. W

przypadku, gdy

w wyborech do Rady Soleckiej jeden lub wiecej kandydat6w otrzymala takq

sarna ilosd glos6w stosuje siQ odpowiednio

$

11 pkl 2

513
1

.

2.
3.
4.
5-

Kaidy uprawniony mieszkan ec Lrczestniczacy w Zebranlu Wiejskim, na kt6rym dokonano wybor6w
organ6w solectwa moze zlozyt pisemny protest przeciwko wa2noSc wybor6w lub narLrszenia
postanowiei ninielszego statutu dotyczqcych glosowania lub ustalenra wynik6w glosowan a.
Protestwnosi siQ do W6ita na pismie w terminie 7 dniod dnia odbycia Zebtania, o kt6rym mowa w
pkt1.
W6jt rozpatruje protest w terminie 30 dni od daty jego wplyniQcia w formie postanolvtenta.
W przypadku wydania postanowienia sh/,/i6rdzajecego zasadno66 zarzut6w zawartych w prote6cie
W6jt wydaje niezw{ocznie zaEadzenie w sprawie nowych wybordw do organ6w solectwa.
Protest zlo2ony przez osobQ nieuprawnionA po upty!{ie terminu wynienionego w pkt 2 lub bez
zachowania formy pisemn€j pozoslawia siQ bez tozpoznania.

$14
1

. Obslugq

2.

administracyjnA Wiejskiego ZebEnia zwolanego w celu wyboru Sottysa i Rady Soteckiej
zapownia W6jt.
Protokoty zebrai wymienionych w pkt 1 wraz z kartami do giosowania przechowuje sie w Urz+zle
Gminy w Piotrowicach Wielkich.
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1

[,.{andat Sottysa i Czlonk6w Rady Soleckiej wygasa:

2.

na skutek Smierci.
w wyn ku odwolania przez Zebran e W ejskie,
po uprwie 14 dni od daty zlo2enia pisemnej rezygnacj z zajmowanej funkcji.
Soltys sklada rezygnaciQ na rece W6jta Gmrny, a czlonkowie Rady So+eckiej na rece so+tysa

1)
2)
3)

3.

Soltys zobowiqzany jest do powtadomienia W6lta o rezygnacji czlonka Rady Soleckiej w terminie
7
dni od tego zdarzenia.
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1- Ze*enie Wiejskie w celu wyboru nowego Soltysa oraz czlon6w Rady Soleckiej odbywa sie w

2.

terminie 30 dni od daty r.lygaSniecia ich mandat6w
Sottys oraz czlonkowie Rady Soteck ej w przypadkach okreslonych
okres do kofca danej kadencji.

w

I

15 pkt 1 wybieran sq na

3. Zebrania, o kl6rym mowa w pkt 1, nte zwoiuje sie gdy do koica kadencji pozostato mnrej

4.

nr2 6

miesiecy.
Je2eli w przypadk! okre6lonym w pkt 3 wygasl mandat Sottysa, to lego obowiEzki przelmule osoba
wybrana przez Rade Solecke sposrdd jej czlonk6w

st7
W6jt Gminy zobowi+anyjest zwoiad Zebranre Wiejskie w cetu odwotania Soltysa, na ptsemny
wniosek co najmnioj 25% os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejsklm.
2 Wniosek powinien zawiera6 uzasadnaente.
3 Zebranie Wiejskie, o kt6r),rn mowa w pkt 1 nalezy zwolad w terminie 30 dni od daty zlotenia
wniosku o odwolanie
4 Odwolanie solt)sa nastepuje w tajnym gl,osowaniu bea/lrzglqdnq wekszosciE gtos6w w obecnoscl
ca najmniej 25olo os6b rrprawnionych do udziafu w Zebraniu Wiejskim.
Odwolanie Sottysa lest r6wnoznaczne z odwdaniem Rady Soieckiej.

s18
'1.

Zebranie Wiejskie w sprawie odwotanra caiosci Rady Soleckiej alboj6j poszczeg6lnych czlonk6w
I'rolulg S-o$e z, wlasnel inrcjatyrvy a bo na pisemnywniosek co najmnjej 10olo o;6b ;prawnionych
do udziafu z Zebraniu Wiejskim.
2. Odwolanie Rady Solockiej albo j6l poszczogotnych czlonk6w nastqpuje w tajnym gtosowaniu
_

zwyklq wiekszosciq glos6w
Zebraniu Wiejskim.

w obecnosci co najmnrej tO% os6b uprawnrony;h do udzialu w
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Glosowanie w sprawie odwolania Soltysa oraz Rady Soleckiej atbo jej poszczeg6lnlch czlonk6w
odbFra siQ prz€z umieszczenie znaku ,X, przy stowach,,za'iub ,przeciW,.
2 Do odwolania Scjltlsa oraz Rady Soleckie albo jej czlonk6w stosuje siQ odpowiednio
Q13.
1

lV. Zasady i tryb zwolywania Zebrai Wi€jaklch oraz warunkt wainosci podoimowania uchwat
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Z zastzezeriefi Vzypadk6w okreslonych w

S

7

ust

1 i { 17 ust. 1 Zebranta Wiejskie zwotuje Soilys
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'1. Zebranie Wiejskie odbwa sie w miarq istniej4clch potrzeb, jednak nio rzadziej ni2 dwa razy w roku.
2. Termin i mieisce zebrania Wiejskiego podaje Soltys w spos6b przyjqty w soleotwie.
3. Zebranie Wiejskie zwotane na wniosek mieszkaic6w, Rady lub w6jta winno odbywad siQ w
terminie 14 dni od dnia zlo2enia wniosku o zw(raniu zebrania Solvsowi, chyba, 26 wnioskodawca
przewiduie termin P6rniejszy
li22
ieszkancy solectwa zosiali o nim prawidlowo zawiadorn ien
Zebranie Wi€jskie otwiera Soltys i przewodniczy iego obradom
Porzadek obrad uslala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedl,o:onego przez Soltysa

I . Zebranie Wiejskie jest wa2ne, gdy

2.
3.
4.

m

Proj€kt porzadku obrad winien byc skonsultowany z Rada Solecke.

"ll23

W celu udzielenia Soltysowi stalej pomocy w przygolowylvaniu material6w i w organizaci zebrah, W6jt
wlznacza poszczeg6lnych pracownik6w urzQdu do kontaktowan a siQ z soltysem.
124

1. l.lchwat Zebrania Wieiskiego zapadajazwyklEwiQkszosciqg{os6w
2- Glosowanie odbywa sie w spos6b jawny z vlyjqtkiem wybor6w personalnych

V

Zasady zwotywania i tryb pracy Rady Soteckiej
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1. Posiedzenia Rady Soteckiej z, oluje Softys w mlare potzeby, iednak nie eadiej nii az
2. Soltys zobowiazany jest do zwolania posiedzenia Rady Soleckiej na pisemny wniosek:
1

na kwanal.

) w6jra,

2) co najmniej dw6ch czlonkdw Rady Soleckiej,

3. Wniosek, o kt6rym mowa w pkt 2 powinien okre6la6 cel i lematykQ posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady Soleckiej na wniosek, o kt6rym mowa w ppkt 2 odb!,wa sie nie p62niej ni2 7 dni
od dnla zlo2enia wn osku, chlta, 2e wnioskodawca przewiduje termin p6rnielszy.
5. Posiedzenie Rady Soleckieijest wa2ne, j62eli bierze w nim udzial co naimniej 2 czlonk6w
6. w przypadkLl nieobecnosci Soltysa posiedzeniu przewodntczy najstarszy wiekaem lej czlonek,

7.

obecny na posiedzeniu.
Rada Solecka podojmule uchwa+y zwykq wiqkszo6ciq gl,os6w.

Vl. Postanowienla koncowo
.s26

'1. Nadz6r nad dziatalnoscia So+tysa sprawuje W6it .
2. Soltys zobowiezany jest na zEdanie W6ita peedslawic sprawozdan e ze swej dz alalno6ci
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