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l. Postanowionia 096lne

STATUT

Solectwa Cyprzan6w

$1

1. Sotectwo Cyprran6w lest jednostka pofiocniczaGminy Pietrowice Wielk e
2. Wspolnote lokalnesolectwa stanowiEjego mieszkancy.
3. Teren dzjalania solectwa obejmuje wie6 Cyprzan6w
4. llekroi w Statucre jest mowa o

1) W6jcie- 'nalezy przez 10 rozumiei W6jta Gminy Pietrowice Wielkie,
2) Radie - nale2y ptzez to rozumieC Rade Gminy Pietrowice Wrelkie,
3) UrzQdzie - nale:y peez lo tozumieC Utzqd Gminy Pietrowice Wielkre

ll. Organy soloctwa i ich kompetencje

s2

l Organami gminy s4; Zebranie Wiejskie, Sottys. Rada Soleaka.
2. Kad€ncja Soltlsa, Rady Soleckiei, rozpoczyna sie z dniem wybor6w o kt6rych mowa w I 7 i kofczy

sie z dni€m wygasniecia kadencji z zastrze2eniem pkt 3
3 Sol'rys petni swoje obowiqzki po uplyrie kadencji a2 do chwlli wyboru nowego soltysa.

$s

1. Zebrenie Wiejskie tworzq wszyscy pelnoletni mieszkaicy solectwa, stale zamieszkujacy na jego
obszarze.

2. Do kompet€ncji Zebrania Wiejskiego nale2y w szczeg6lnoscr:
1 ) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla solectwa i jego mteszkairc6w,
2) podejmo, anie uchwal w zakresie podziafu Srodk6w finansouych przekazywanych przez Radq

do dyspozlcji solectwa,
3) przyjmowanie sprawozdah z gospodarowania w/w srodkami,
4) dokonlM/anie okresowych ocen dzialalnosci Soltysa i Rady Soleckiej.

4. Odpisy (kopie) protokol6w Zebrari Wiejskich Soltys dorecza Wdjtowi w termanie 7 dni od daty
Zehtania

5. Wnioski Zebrania Wi€jskiego w sprawach nie nale2acych do kompetencji organ6w solectwa Wdit
zalatwia we wlasnym zakrosie, a je2eli nae dotyczai€go kompetencji - pzekazuje Radzio.

6. O sposobie zalatwienia sprawy informuje sie Soltysa.
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LDo
1)
2l
3)

4)
s)
6)

7)
8)

kom petencji Sottysa naleiy w szczeg6Lnosci:
kiero/vanie sprawami soiectwa,
r€alrzacja uchwal Zebrania Wiejskiego,
opiniowanie na wniosek W6jta wniosk6w o ugi w sprawach z zakresu podatk6w ioplat
lokalnych oraz wnioskdw w sprawie przlznawania zasilkdw innej pomocy mieszkaicom'
solectwa,
ulrzlmy$r'anie stalego kontaklu z o.gananr grrrny.
reprezentowania solectwa na zewnatrz,
potwierdzanie pobl6w shr:bowych przedstawcelt administracj na ka2dym szczebtu w
solectwie .

spotz4dzanie rczliczeh z gospodarczej i finansowej dzialalnosci solectwa.
prowadzenie dokLrmentacji finansowych zgodnie z wytycznymt skarbnika gminy,



9) wystqpowanie z wnioskami dotyczEcymi potrzeb solectwa
10) wykony ?anie innych zadah zleconych przez W6jta.

3. Do obowqzk6w Sottysa nale2y uczestnictwo w sesiach Rady.
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1 . Rada Sotecka sklada siQ z 3 czlonk6w wybranych przez Zebranie Wiejskie
2. Do kompetencjiRady Soleckiej nale:ry w szczeg6lnoSci:

l) opracowywanie i przedktadanie Zebran u Wiejskiemu projekt6w uchwal w sprawach bedqcych
przedmiotem rozpatrywania ptzez zebtenie,

2) organizowanie wykonania Lrchwal Zebrania W ejskiego oraz konlrolowanie ich realizacj ,

3) inicjowanie dziatah spolecznych u2yt€cznych dla solectwa i lego mieszka6c6w,
4) wspoldzialanio z !iasciwymi organizacjami spolecznymiw celu wsp6lnej realizacji zadai.
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Tryb pracy organ6w soiectwa nadzoruje W6jt Gminy.

ll. Wybory Softysa i Rady Soteckiej

s7

L Zebranie Wielskie w sprawie wyboru Sollysa zwoluje W6jt w terminie 90 dni od daty zaprzysiQ2enta
W6jta.

2. Zebranie, o kt6rym mowa w pkt 1 jest wa2n6, gdy uczestniczy w nim nie mniej ni2 1/10
uprawnionych mieszkaicow Solectwa

3. W braku quorum okreslon€o w pkt 2 W6jt zwoluje naslepne zebranie, nie p6intej ni2 w terminie
7 dni od daty pieMszego.

4. Zebfanie, o ktdrym mowa w pkt 3 jest wa2ne niezale2nie od ilo6ci ucz€stnicz4cych w nich
uprawnionlch mieszkaic6w solectwa.
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1. Kandydat6w na Soitysa oraz clonk6w i Rady Soleckiej moZe zglosid ka2dy uprawniony czlonek
Zebrania Wiejskiego.

2. Zdlasza,lqcy kandydata powinien dolqczyc pisemne oswiadczenie zgl,oszonei osoby o wyra2eniu
zgody na kandydowani€.

3. W braku pisemnej zgody obecny na zebraniu kandydat m026 jE wyrazia ustnie do protokolu.

4. W braku zgody, o ktdrej mowa w pkt 2 i 3 zgloszenie kandydata jest niewa2ne.
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O okresleniu trybu wyboru: iqczny- na lednej li6cre lub rozlaczny - na oddzielnych listach dle
kazdego organu, decydllA mieszkaicy solectwa popeez g+osowani€
gosowanie lajne przeprowadza s1e przez umieszczenie znaku ,,X po prawej strone nazwska
wybranego kandydata na karc,e do grosowanra.

KarlQ do giosowania, na kt6rej n e zamieszczono znaku "X' przy na;rsku 2€dnego z kandydatow
albo zamieszczono przy ilo6ci nazwlsk wiqkszej od ilosci stanow sk obsadzonych w lLyniku wybor6w
uznare siQ za n ewa2ne,

1

2

3

s10



1 . W celu przeprowadzenia wyboro, Zebranie Wi€jskie wybiera 3 osobowA Komjsje Skrutacylna
2. Cdonami Komisji Skrutacyrnej nie mogq byc kandydaci i ich wsp6lmal2onkowie oraz krewni w linii

prostej i rodzoistwo.
3. Komis,a Skrutacyjna z przgprowadzonych wybor6w sporzedza niezwlocznie protokol.

4. W protokole Komisji Skrutacyjnej jednoznacznie okreSla siQ ukonsMuowane nowe organy
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1 . Za lvybranego na Soltlsa uznate s e kandydata, kt6ry otrzymal najwiekszq lo6i g[osow

2. W przypadku, gdy dw6ch lub w ecej kandydalow otrzyma te samq ilos6 glos6w to vvybory poMarza
sie z udzialem tylko tych kandydat6w, a2 do skutku
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1. Za wybranych na czlonk6w Rady Soleckiej uwa2a sie kandydat6w kt6rzy otrzymali kolejne
najwiqksze ilosci glos6w.

2. W przypadku, gdy w wyborach do Rady Solecki€l ieden lub wiecej kandydat6w otrzymaja takq
sama ilo56 glos6w, stosuie sia odpowiednio $'11 pkl2.
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'1. Kazdy uprawniony mieszkeniec uczestniczecyw Zebraniu Wi€iskim, na kt6rym dokonano wybor6w
organ6w solectwa mo2e zlozye pisemny protest przeciwko wa:no6c wybor6w lub naruszena
postanowiei niniejszego statutu dovczEcych g+osowania lub ustalenia wynik6w g{osowanra.

2. Protest wnosi siQ do W6jta na pismie w terminie 7 dni od dnia odbycia Zebrania, o kt6rym nowa w
pkt.1.

3. W6jt rozpatruje protest w termrnie 30 dni od daty jego wp+yniecia w formie poslanowrenE
4. W przypadku wydania postanowieoia stwierdzajacego zasadnosd zarzulow zawaftych w protescie

W6jt wydajo niezwtocznie zarzadzenie w sprawie nowych wybor6w do organdw solectwa.
5. Protest ro2ony przez osobQ nieuprawnion4 po upl,4vie terminu wymienionego w pkt 2 Lub bez

zachowania formy pisemnej pozostawia siq bez rczpoznan a

014

1. Obsfuge adminlslracyjnA Wiejskiego Zebrania zwoianego w celu wyboru Sottysa i Rady Soleckiel
zaPewnia W6jt.

2. Protokoly zebrah wymienionych w pkt 1 wraz z kartami do glosowania pEechowule siQ w urzQdzie
Gminy w Pietrowicach Wielkich
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1. Mandal Soltysa i Czlonk6w Rady Soleckiel wygasa:
1) na skutek 6mierci.
2) w wyniku odwolania przez Zebranie Wiejskie,
3) po uplywie 14 dniod daty zlozenia pisernnej rezygnacjiz zajmowanel funkcji.

2. Soltls sklada rezygnacie na rQce W6jta Gminy, a czlonkowie Rady Soleckiej na rece soltysa



3- Sottys zobowiqzany jesl do powiadomienia w6jta o rezygnacji cronka Rady Soleckiej w torminie 7
dniod tego zdarzenia.
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1. Zebra.ie Wieiskle w celu lvyboru nowego Soltysa oraz czlon6w Rady Soleckiei odbylva sie w
t€rminie 30 dniod datywygasniecla ich mandat6w

2. Sottys oraz czlonkowie Rady Soleckiej w przlpadkach okre6lonych w:r 15 pkt 1 wybieranr se na
okres do kohca danej kadencji.

3. Zobrania, o kt6rym mowa w pkt 1, nie zwoluje siQ gdy do ko6ca kadencji pozostalo mniej ni2 6
mi€siecy.

4. Je2eli w przypadku okreslonym w pkt 3 wygesl mandat Sc*tlsa, to i€go obowi+ki ptzejmuie osoba
wybrana pzez Rade Solecka sposr6d jej czlonkdw.
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1. w6jt Gminy zobowiazanyjest zwotaa Zebranie wielskre w celu odwolania Soltysa, na pisemny
wniosek co najmniej 250lo os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wielskim.

2. Wniosek powrnien zawrerac uzasadnienie
3. Zebranie Wiejskie, o kt6rym mowa w pkt 1 nale2y zwola6 w lerminie 30 dni od daty zlo2enia

wniosku o odwolanie.
4. Odwolanie soltysa nastqpule w talnyn glosowaniu bezwzglednq wiekszo6cia g+os6w w obecno6ci

co najmniej 25olo os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim.
5. Odwdanie Sottysa jest r6wnoznaczn€ z odwolaniem Rady Ueckiej.
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1 Z€branie Wieiskie w sprawie odwotania calo6ci Rady Soleckiej albo jej poszczeg6lnych cronk6w
zwotuje Soltys z Masnoj inicjaty\rly albo na pisemny wnios€k co najmniej '10% osdb uprawnionych
do udzialu z Zebraniu Wiejskim.

2. Odwolanie Rady Soleckiej albo jel poszczeg6lnych czlonk6w nastqpuje w tajnym glosowaniu
zwykq wiekszo6cia glos6w w obecnosci co nalmnrej 10% os6b uprawnionych do udzialu w
Zebraniu Waejskim.
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1 . Glosowanie w sprawie odwolania Soltysa oraz Rady Soieckiei albo jej poszczeg6 nych czlonk6w
odbywa siQ przez Lrmioszczenie znaku ,X" przy slowach ,za" lub ,pzeciw".

2. Do odwotania Soltysa oraz Rady Soleckie albo jej czlonk6w stosuje sie odpowiednio 113.

lV Zasady i tryb zwotywania Zebrai Wi€jskich oraz warunki wainoici podejmowania uchwal

$20

Z zasltzeienietr przypadk6w okre6lonych w $ 7 ust. 1 i 117 ust. 'l Zebralia Wiejskie zwoluje Sottys
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'1 . Zebranie Wiojskie odb),wa siq w rniare istniejacych potzeb, jednak ne Qadzie! ni2dwa razyw toku.
2. Termin i miejsce zebrania Wiejskiego podaje Soltys w spos6b przyiQty w soleotwie.

3. Zebranie Wiejski€ zwolane na wniosok mi€szkahc6w Rady lub W6jta winno odbywad siQ w
terminie 14 dni od dnia zlo2enia wniosku o zwolaniu zebrania Soltysowi, chyba, 2e wnioskodawca
pzewiduje termin p62niejszy.
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1. Zebranie Wieiskie jesi wa2ne, gdy mieszkaicy solsctwa zostalio nim prawidlowo zawiadomieni

2. Zebranie Wieiskie otwiera Soltys przewodniczy jego obradom.

3. Porzqdek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie prolektu przedlo2onego przez Sotlysa

4. Projekt porzadku obrad winien byc skonsultowany z Radq Soleckq

'1. UchwEly Zebrania Wiejskiego zapadaja a/vyklewiQkszosciA gios6w.

2. Glosowanie odbywa siq w spos6b iawny z wyietkiem wybor6w personalnych

V Zasady zwotywanla I tryb pracy Rady Soleckiel

$2s

1 . Posiedzenia Rady Soleckiej zwoluje Sottys w miarQ potrzeby, jednak nie Eadziq ni2 Gz na kwad..a+.

2. Soltys zobowiazany iest do zwolania posiedzenia Rady Soleckiej na pisemny wnioseki
1) w6jta,
2) co najmniej dw6ch czlonk6w Rady Sotecki€j,

3. wniosek, o kt6rym mowa w pkt 2 powinien okreglad cel i tematykq posiedzenia.

4. Posiedzenie Rady Soleckiei na wniosek, o kt6rym mowa w ppkt 2 odbywa sie nie p62niej ni2 7 dni
od dnia dozenia wniosku, chyba, 2e wnioskodawca pzewiduje termin p6iniejszy.

5. Posiedzenie Rady Soleckiej jest wa:ne, je2eli bierze w nim udzial co naJmniej 2 clonkc,!v.
6. W przypadku nieobecno6ci Soltysa posiedzeniu przewodniczy naistarszy wiekiem jei czlonek,

obecny na posiedzBn u.

7. Rada Sotecka podejmuje uchwaly zwykla wiQkszoscia gtos6w.

Vl. Postanowienia kohcowe
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Pnzaw

ff:r'

023

W celu udzielenia Soltysowi stalej pomocy w przygotow)4vaniu material6w i w organizacji zebrai, W6jt
wyznacza poszczeg6 nych pracownik6w Urzqdu do kontiaktowan a siQ z Soltysem.
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1. Nadz6r nad dz alalnosciq Soltys a sp.awuje woil .

2. Sottys zobowiEzany jest na 2adanie W6jta przedstawr6 sprawozdanie ze swej dz alalno6ci


