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STATUT
Sol6ctwa Pawl6w
l, Postanowienia og6lne
$1

1. Sotectwo Pawl6w jest jednostke pomocnicza Gminy Pietrowice Wielkie
2. Wsp6lnote lokalna solectwa stanowiatego mieszkahcy.
3. Ter€n dzialania solectwa ob€jmuje wi€6 Pawl6w
4. llekrod w Statuciejesl mowa o:
1) W6jcie- -nale2y przez to rozumied W6jta Gminy Pietrowice Wielkie,
Radzie - nalezy przez to rozumied RadQ Gminy Pietrowice Wrelkie,
UeQdzie - nalezy peez to rozumied Urzad Gminy Pietrowice Wielkie

2)
3)

ll. organy solectwa i ich kompetencje
s2
1- organamigminy sA Zebranie Wiejskae, Soltys, Rada Solecka.
2. Kadencja Soltysa, Rady Soleckjei, rozpoczyna siQ z dniem wybor6w o kt6rych mowa w $ 7 i koiczy
sie z dniem wygaeniQcia kadencliz zaslzezeniem pkt 3
3. Soltys pelni swoje obowiazki po uplywie kadencji a2 do chwil wyboru nowego soltysa.
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1. Zebranie Wiejskie tworzA wszyscy pelnoletni mieszkahcy solectwa, stale zamieszkujEcy na jego

2.

obszarze.
Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nalezy w szczeg6lnosci:
1) zajmo/vanie stanowska w sprawach istotnych dla solectwa i j€o mieszkafic6w
2) podejmowani€ uchwal w zakresio podzialu srodk6w finansowych przeka4 /vanych przez Radq
do dlspozlcji solectwa,
3) przyjmo/vanie sprawozdah z gospodarowania Ww Srodkami,
4) dokonywanie okresowych ocen dzialalnosci Soltlsa i Rady Soleckiej

Odpisy (kopie) protokol6w Zebrai Wiejskich Soltys dorecza W6ltowi w terminie 7 dni od daty
Zebtania.
5- Wnioski Zebrania Wiejskiego w sprawach nie nale2acych do kompetencji organ6w sotectwa W6jt
zatatwia we wlasnym zakresie, a je2€li nie dotyczajego kompelencji - ptzekazuje Radzie.

4.

6.

O sposobie zatatwienia sprawy informuje siq Soltysa.

$4

1.

Do kompetencji SoIysa nale2y w szczeg6lnosci:
1) kierowanie sprawami solectwa,
2) realizacja uchwal Zebrania wiejskiego,

4)
5)
6)

opiniowanie na wniosek W6jta wniosk6w o ulgi w sprawach z zakresu podatk6w i op+at
lokalnych oraz wniosk6w w sprawe przfznawania zasilk6w i innej pomocy mieszkahcom
solechra,
utrzymywanie stalego konlaklu z organami gminy,
reprezentowanla sol€ctlva na zewnqt z,
potwierdzanie pobyt6w slu2boqah przedstawicieli adrrinistracJi na kaidyrr szczeblu w

7)
8)

solectwie ,
sporzqdzanie roriczeir z gospodarczej i finansowej dzialalnosci solectwa.
prowadzenie dokumentacji finansowych zgodnie z wytycznyrni ska.bnika gminy,

3)

9)

3.

wystqpowanie z wnioskami dotyczqcymi potzeb solectwa.
10) wykonywanie innych zadah zleconych prz€z W6jta.
Do obowiAzk6w Soltysa nal€2y rrczestnictwo w sesjach Rady-

$5

.
21

Rada Solecka sklada siq z 3 czlonkow wybranych przez Zebrani€ Wiejskie.
Do kompetencji Rady Solsckiej nale2y w szczeg6lno6ci:
1) opramwywanie i przedkladanie Zebraniu Wiejskiemu pOekt6w uchwal w sprawach bedqcych
przedmiotem rozpatryrvania ptzez zehf enie,
2) organizowanie wykonania uchwal Zebrania Wi€jskiego oraz kontroloranie ich rea izacji,
3) inicjowanie dzialai spolecznych uzytecznych dla solectwa i iego mieszkahc6w
4) wsp6ldziatanie z wlaSc ymi organizacjaml spolecznymi w celu wsp6lnej realizacji zada6.

s6
Tryb pracy organ6w solectwa nadzoruje W6it Gminy.

ll- Wybory Sottysa

i

Rady Soleckiej
$7

l.

Zobranie Wiejskae w sprawie wyboru Soltysa

a oluje W6jt w terminie 90 dni od daty zaprzysie2€nia

Wqta.
2. Ze&anie,

3.

4.

o kt6rym mowa w pkt 1 jest wa2ne, gdy uczestniczy w nim nie mniej niz 1/10
uprawnionych mieszka6cow Solectwa.
W braku quorum okr€Slonego w pkt 2 W6jt zwoluie nastepne zeb.anie, nie p62ni6j niz w terminie
7 dni od daty piorwszego.
Zebranie, o kt6rlrn mowa w pkt 3 jest wa2ne niezaleznie od ilosci uczestniczacych w nich
uprawnonych mieszkaicow solectwa.
s8

1. Kandydat6w na Sollysa oraz czlonk6w i Rady Soleckiel mo26 zg{osi6 ka2dy uprawniony czlonek
Zebrania Wieiskieqo

2. zglaszi.lqcy kandydata powinien dolqczyc pisemne oswEdczenie zgloszonej osoby o
3.
4.

wyra2eniu
zgody na kandydowanie.
W braku pisemnei zgody obecny na zebraniu kandydat mo2e ja wyrazid ustnie do protokolu.
W braku zgody o kt6r€j mowa w pkt 2 i 3 zgtoszenie kandydata jest niewa2ne

$s

'1.

O okresleniu lrybu rlyboru: qczny- na jednej liscie lub rozleczny
ka2dego organu, decydujq mieszkahcy solectwa poprzez glosowanie.

2.
3.

-

na oddzielnych listach dla

Glosowanie tajne przeprowadza sie przez umieszczenie znaku "X" F,o prawej stronie nazwiska

wybranego kandydata na karcie do g[osowanra.
Karte do glosowania, na kt6rej nae zamieszczono znaku "X'pey nazwisku 2adnego z kandydat6w
albo zemieszczono przy iloSci nazwlsk wiqkszej od ilo6ci slanowisk obsadzonych w wyniku wybor6w
uznaje siq za niewa2ne,
$10

1. W celu przeprowadzenia vvyborow Zebranre Wiejskie wybiera 3 osobowqKomisjQ Skrutacyjnq.
2- Czlonami Komisji Skrutacyjnej nie mogE byd kandydaci i ich wsp6lmal2onkowie oraz krewniw linii
prostej i rodzeistwo.

3. Komisja Skrutacyjna z przeprowadzonych wybor6w spozadza niezwlocznie protokol.
4. W protokole Komlsli Skrutacyjnej jednoznacznie okre6la siQ ukonsMuo\/ane nowe organy
solechva.

li11
1

. Za wybranego na Soltysa uznajs sie kandydata, kl6ry otrzymal najwiQkszq ilo66 glosow.
gdy dwoch lub wiecej kandydat6w otrzyta te samE iloS6 glosdw, to wybory poMarza
sie z udzialem Mko tlch kandydat6w, a2 do skutku.

2. W przypadku,

$12

1. Za wybranych na czlonk6w Rady Soleckiej uwa2a sie kandydat6w kt6rzy ot-./mali kdejne
najwiqksze ilosci glos6w

2- W pruypadku, gdy w wyborach do Rady Soleckiej jeden lub wiQcej kandydal6w otrzymajq taka
sama ilosC glos6w, stosuje siq odpowiednio $11 pkt 2.
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1

.

2.
3.
4.
5.

Ka2dy uprawniony mieszkaniec lczestniczacy w Zebraniu Wiejskim, na kt6rym dokonano wybor6w
organ6w solectwa mo2e do44 pisemny prolest przeciwko wa2no6ci wybor6w lub naruszenia
po€tanorvieh ninieiszego stafutu dotyczQcych gtoso^/ania lub ustalenia wynik6w glrosowania.
Protest wnosi siq do W6jta na pismi€ w terminie 7 dniod dnia odbycia Ze*enia, o kt6r),rn mowa w
pkt.1.
W6jt rozpatruje protest w tefihinie 30 dni od daty jego wpbniecia w formie postanowienra.
W przypadku wydania postanowienia stwierdzajecogo zasadno66 zarzut6w zawartlch w protescie
W6jt wydaje niea,/",locznie zarzedzenie w sprawie not{ych wybor6w do organ6w solectwa.
Protest zlo2ony przez osobe nieuprawnion4 po uplylvie terminu wymionionego w pkt 2 lub bez
zachowania formy pisemnej pozostawia siQ bez rozpoznania.

s14

1. Obsfugq administracyjne Wiejskiego Zebrania zwolanego w celu wyboru Sowsa i Rady Soteckiej

2.

zapewnie W6jt.
Protokoiy zebra6 wymienionych w pkt 1 wraz z kartami do glosowania pzechowuje sie w Utzedzie
Gminy w Pietrowicach Wielkich.

li15
1. Mandat Sollysa i Czlonk6w Rady Soleckiej wygasa:
1) na skulek Smierci,

2)
3)

2.

w wyniku odwotania przez Zebrani€ Wielskie,
po uptywie 14 dni od daty zlo:enia pisemnej rezygnacjiz zajmowanej funkcji
Soltys sklada rezygnacje na r$e W6jta Gminy, a czlonkowie Rady Soleckiej na rqce soltysa

3.

Soltys zobowiqzany jest do powiadomienia W6ita o rezygnacli czlonka Rady Soleckiei w terminie 7
dniod t€o zdarzenia.
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1. zebranie Wiejskie w celu wybo(u nowego So[]6a oraz c/on6^, Rady Soleckiej odbywa siQ w
t€rmani€ 30 dni od daty wyga6niecia ich mandat6w

2. So(ys
3.

oraz czlonkowie Rady Soleckiej w przypadkach okre6lonych w g 15 pkt 1 wybierani sa na
ok.es do korica danei kadencji.
Zebrania, o kt6rym mowa w pkt 1, nie zwoluje siq gdy do kohca kadencli pozostalo mniej ni2 6
miesiQcy.

4.

Jezeli w ptzypadku okre6lonym w pkt 3 wygasl mandat Soltysa, to jego obowi+ki przejmuje osoba
wybrana przez Rade Soleckasposrto jejcdonkdw.

$17
1. W6jt Gminy zobowiazanyjest zwole6 Zebranie Wieiskie w celu odwolania Soltysa, na p semny
wniosek co najmniej 25% os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim.

2. Wniosek pownien zawierad uzasadnienie.
3. Zebranie Wiejskie, o kt6ryn mowa w pkt 1 nale:y zwolad w terminie 30 dni od daty
4.
5.

zlozenia
wniosku o odwolanie.
Odwolanie so(ysa nastepuje w tajnym g.losowanau bezwzglqdnq wiQkszoscia gl,os6w w obecnoscr
co najmniej 25olo os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim.
Odwolanre Sottysa lest rolvnoznaczne z odwolaniem Rady Screckie,.

$18
1. Zebran e Wiejskie w sprawie odwolania calosci Rady Soleckiei albo jej poszczeg6lnych czlonk6w
zwoluje Sottys z wtasnej inicjattwy albo na pisemnywniosek co najmniej'10% os6b !prawnionlch
do udzialu z Zebraniu Wiejskim.

2. Odwolanie Rady Sol,eckiej albo jel poszczeg6lnych czlonk6w nastQpujQ w tainym glosowan u
zwykle wiekszo6cie gl,os6w w obecno6ci co najmniej 100/d os6b uprawnionych do udzialu w
Zebraniu Wiejskim.
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1. Glosowanie w sprawie odwolania Sollysa oraz Rady Soleckiej albo jej poszczeg6lnych czlonk6w

2.

odblu/a siq przez umieszczenie znaku "X" przy slowach "za' lub ,przecfuy''.

Do odwotania Solt),sa oraz Rady Soleckie albo iel cronkdw stosuje sie odpowiednio S13.

lV. Zasady i tryb zwotywanla Zobrai Wiejsklch ora, warunki waino3ci podejmowania uchwal

s20

Z zasltzo2eniem pt4pedk6w okreslonych w g 7 ust. 1 i ,ri17 ust. 1 Zebrania Wiejskie zwoluje Soltys

$21
1

. Z€branie W ejskie odbywa sie w miarQ istniejAcych potrzeb, jednek nie rzadziej

ni2 dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Sottys w spos6b przyjQty w solectwie.
3. zebranie Wiejskie zwolane na wniosek mieszkaic6w, Rady lub W6jla winno odbywad siq

w

terminie 14 dni od dnia zlo2enia wniosku o zwolaniu zebrania Soltysowi, chyba, 2e wnioskodawca
przewiduje termin p62niejszy.

$22

1. Zebranie Wiejskie jest wa2ne, gdy mieszka6cy soleclwa zostali o nim prawidlowo zawiadomieni.

2. zebranie Wiejskie otwiera Sohys i przewodniczy jego obradom.
3. Porzqdek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie prolektu pzedlozonego pEez
4. Projekt porzadku obrad winien byd skonsultowany z Radq Solecka

Soltysa.

023

W c6lu udzielenia Soltysowi stalej pomocy w przygoto\ ryll€niu material6w i w organizacji zebrah, W6jt
wyznacza poszczeg6lnych pracownik6w Urzqdu do kontaktowania sie z Soltysem

.

$24

1. Uchwafy Zebrania Wiejskiego zapadajE zwykh wiekszosciE glos6w.

2.

Gosowanie odbywa

V

Zasady zwolywanla i tryb pracy Rady Sotockiej

siQ w

spos6bjawry z wy'jatkiem wybor6w personalnych

s2s

. Posiedzenia Rady Soleckiej zwotule Soltys w mlarq potrzeby, jednak nte .zadzitq ni2 Ez
2. Soltys zobowi4zanyjest do zwolania posiedzenia Rady Soleckiej na pisemny wniosek:
1

na kwadal.

1 ) w6jta,
2) co najmniej dw6ch czlonk6w Rady Soteckiej,

3. Wniosek, o kt6rym mowa w pkt 2 powinien okresla6 cel i tematykq posiedz€nia4. Posiedz€nie Rady Soleckiej na wniosek. o kt6rym mowa w ppkt 2 odbywa sie nie p62niej ni2 7 dni
od dnia zlo2€nia wniosku, chy,ba, 2e wnioskodawca przewiduje termin po2niejszy.

5. Posiedzenie Rady Soleckiei jest waine, ie2eli bierze w nim udzial co najmniej 2 czlonkdw.
6. w przypadku nieobecnosci soltysa posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem jej
7.

czionek,

obecny na pos edzeni!.
Rada Solecka podejmuje uchwaly zwykle wiekszo6ciq glos6w.

Vl. Postanowienia koicowe
$26

1. Nadz6r nad dziatalnoscia Sottysa sprawuje W6jt

2.

.

Soltys zobowiqzany jest na iAdanie W6jta pzedstawii sprawozdanie ze swej dzialalno6ci
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