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Solectwa 2erdziny
l. Postanowienia og6ln6

$1

'1. Solectwo Zord2inyjest jednostkq pornocnicze Gminy Piekowice Wietkie
2. Wsp6lnote lokalnqsolectwa stanowiAjego mieszkaficy.
3. -eren dzialan,a solecova obelrLle w,es Zardziny
4. llekrod w StatuoeJest mowa o

1) W6icie- -nalo2y pzez to rozumieC W6jta Gmrny Pietrowc€ Wietkie,
2) Radzie, nale2y przez to rozumiea Rade Gminy Pietrowrce Wietkie
3) Utzedzie - nale2y peez lo tozwnteC Ueed Gminy Pietrowice Wielkie
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1. Do kompetencji Soltysa lrale2y w szczeg6lnosci:
1) kierowanie sprawairi soleclwa,
2) rcalizacia lchwal Zebran a Wiejskiego
3) opiniowanie na wnjosek Wdjta wnioskdw o ulgi w sprawach z zakresu podatk6w i oplat

lokalnych oraz wniosk6w w sprawie przyznawania zasilk6w i innej pornocy mieszkahcom
solectwa,

4) utrzymylval e stalego (ontaktu z organafl g.nrry.
5) rep'ezentowan a solecMa ra zewnElrz,
6) potwierdzanie pobyt6w slu2bowych przedstawciel administracji na ka2dym szczebtu w

sol€ctwie ,

7) sporzqdzanie rozliczeh z gospodarczsl ifinansowej dzialalnosci solectwa.
8) prowadzenie dokumentacji finansowych zgodn e z wytycznyml skarbn ka gminy,

ll. Organy sotectwa I lch komp€t€ncjo
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1. Organeml gminy sq; Zebranie Wiejskie, Sottys, Rada Sotecka
2. Kadencja Soltysa, Rady Solockiej, rozpoczyna siq z dniem wybor6w o kt6rych mowa w \ 7 i koiczy

sie z dniem wyga6niQcia kadenqi z zastrze2eniem pkt 3
3. Soltys pe+ni swoje obowiqzki po uplywie kad€ncli aZ do chwiti wyboru nowego sohysa.
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1. Zebrante Wiejskje tworza wszyscy pelnoletni mEszkaicy solectwe, stale zamieszkujacy na jego
obszafte.

2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nalezy w szczeg6lnosci:
1) zalmowanie stano,viska w sprawach astotnych dla solectwa i lego mieszka6c6w,2) podelmowanie uchwel w zakresie podziatu Srodk6w finansowyah przekazywanych pzez RedQ

do dyspozycji solectwa,
3) przyimowanie sprawozdah z gospodarowanie Mw 6rodkamj,
4) dokonyrvanio okresowych ocen dzialalnodci SohFa i Rady Soteckiej

4. Odpisy (kopie) protokol6w Zebra6 Wiejskich Sottys dorqcza W6jtowi w terminio 7 dni od datv
Zebrania.

5. Wnioski Zebrania Wiejskiego w sprawach nie nate2acych do kompetenoji organ6w solectwa W6jt

- zalatwia we lr,iasnym zakresie, a je2eli nie dotyczAjego kompetencji - przekazuje Radzie.
6. O sposobie zalatwienia sprawy informuje siQ Sohysa.



9) wystqpowanre z wnioskam i dotyczecyrna potrzeb sotectwa
10) wykonyrcnie innlch zadai zi6conych przez W6jla.

3. Do obowiqzk6w Sotysa nale2y lczestnictwo w sesjach Rady.
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1 . Rada Solecka sklada siq z 3 cronk6w wybranyoh przez Zebranie Wrejskie
2. Do komp€tBncji Rady Soleckiej nalezy w szczegdlnoScr:

l) opracowywanie i p.zedkladanie Zebraniu Wiejskiemu projeklow uchwal w sprawach bqdEcych
prz€dmiotem rozpatrwa nia ptzez zebznie,

2) organizowanie wykonania uchwal Zebran a Wiejskiego oraz kontrolowanie rch reatizacja,

3) inicjowanie dzjatair spolgcznych u4decznych dla solectwa i jego mieszka6@w,
4) wsp6ldzialanie z w{asciwymi organizacjami spolecznymi w celu wsp6inej realizacii zada6
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Tryb pracy organ6w solectwa nadzoruje W6jt Gminy

ll. Wybory SoftFa i Rady Soteckisj
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l. Zebranie Wiejskle w sprawie wyboru Soltysa zwoluje W6jt w terrnini€ 90 dni od daty zaprzysie2enia

2. Zebtanie, o kt6rym mowa w pkt 1 jest wa2ne, gdy uczestn czy w nim nie mniej ni2 1/10
uprawnionych mieszkahcdw Solectwa.

3. W braku quorum okre3lonego w pkt 2 W6jt zwoluje nastqpne zebraniB nje p6rniej niz w terminie
7 dniod daty pierusz€o

4. Zebanie, o kt6rym mowa w pkt 3 jost waane niezale2nie od i,osci uczestn czacych w nich
uprawnionych mieszka6c6w solect\ €.
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1. Kandydat6w na Sohtsa oraz czlonk6w i Rady Soteckiej mo2e zglosii ka2dy uprawniony czlonek
Zebrania Wiejskiego.

2- Zglaszajqy kandydata powinien doleczy6 pisemne oswiadczenie zgloszonej osoby o wyra2eniu
zgody na kandydowante.

3. W braku pisemnej zgody obecny na zebraniu kandydat moie je wyraztd ustnie do protokohr.
4. W braku zgody, o kl6rej molva w pkl 2 3 zgloszenie kandydata jest niewazne.

$9

1. O okresleniu trybu wyboru: lqczny- na jednej li6cie lub rozlEczny - na oddzielnych listach dla
ka2dego organu, decydujq m eszkadcy solectwa poprzez glosowanie

2. Gbsowanre tajne przeprowadza siq przez umieszczenie znaku.X" pp prawej stronie nazwiska
wybranego kandydata na karc e do g.losowania.

3. Kartq do glosowania, na kt6rei nre zamieszczono znaku,X'przy nazwisku 2adnego z kandydat6w
albo zamieszczono przy iloSci nazwisk wiQkszej od ilosci stanowisk obsadzonych w wyn ku wybor6w
uznale siQ za niewaine
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'1 . W celu pzeprowadzenia wybor6w Zebranie Wieiskie wybiera 3 osobowE KomisjQ Skrutacyjna

2. Czlonami Komisji Skrutacyjnej nie rrogq byd kandydaci i ich wsp6lmai2onkowie o€z krewni w linii
prostej i rodzeistwo.

3. Komisja Skrutacyjna z przeprowadzonych lrybor6w sporzqdza niez\docznie protokol.

4. W protokole Komisji Skrutacyjnei jednoznacznie okres a siQ ukonst!'tuowane nowe organy
solechva.

s11

'1 . Za wybranego na Sohysa uznaje siQ kandydata, kt6ry otrzymal na,wiQksze ilo6i giosow

2. W przypadku, gdy dw6ch ub wiecej kandydatow otrzyma te samq ilo66 g'los6w to wybory powtarza

siq z udzialem $4ko tych kandydat6w. a2 do skutku.
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1. Za wybranych na czlonk6w Rady Soleckiej uwa2a siQ kandydat6w kt6rzy otrzymali koleine
najwqksze ilosci glos6w

2. W przypadku, gdy w wyborach do Rady Soteckiei ieden lub wiQcej kandydat6w otrzymaja takE
sama 1056 gios6w, siosuje siQ odpowiednio S11 pkt 2
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'1. Ka2dy uprawniony m eszkanrec uczesiniczqcy w Zebraniu Wielskim, na kt6rym dokonano \ /ybor6w
organ6w soiechra moie zlo2ya pisemny protest przec wko wa2no6c wybor6w lub naruszenia
postanowiefl nin ejszego slelutu dotyczqcych giosowania lub ustalenia wynikdw glosowan a.

2. Protest wnosi s q do Wdlta na p Smie w terminie 7 dni od dnia odbycia Zebrania, o ktdrym mowa w
pkt 1.

3. W6jt rozpatruje protest w terminie 30 dni od daty jego wplyniqcia w forrnie postanow enia.
4. W przypadku wydania postanowienia sh/t/ierdzajacego zasadno66 zarzut6w zawartych w protescie

W6jt wydaje niezwtocznie zarzqdzenie w sprawie nowych wybordw do organ6w solectwa
5. Protest rozony peez osobe nieuprawnionA po upty\,vie termrnu wymienionego w pkt 2 ub bez

zachowania formy pisemnej pozostawia sie bez rozpozrania,
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'1 . ObslugQ administracyjnq Wielskiego Zebran a zwolanego w ce u wybor! Soltysa i Rady Soleckiej
zapewnia W6jt.

2. Prolokoly zebrai wym ienionych w pkt 1 waz z kaiami do glosowania przechowule srQ w UrzQdzie
Gminy w Pietrowicach Wielkich.
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'. Mandat Sorysa r Czo.(ow Raoy So.eckiej wygasa:
') ra skJtek i-n,erc
2) w wynrkL odwoan a przez Zeora.]re wrejskie
3) po uprylvie 14 dni od daty zlo2enia pisemnej rezygnacji z zalmowanej funkcii.

2. Soltys sklada rezygnacjQ na rece W6jta Gm iny, a czlonkowle Rady Soteckiej na rQce sottysa



3. Soltys zobowiqzany,est do powiadomienia W6jta o rezygnacii czlonka Rady Soleckiel w terminie 7
dni od tego zdarzenia.
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1. Ze anie Wiejskre w celu wyboru nowego So+tysa oraz czlon6w Rady Soleckiei odbywa siQ w
termin e 30 dni od daty wygasnrecia ich mandat6w

2. Sottls oraz czlonkowie Rady Soleckiej w przypadkach okr€Slonych w S 15 pkt 1 wybie.ani sE na
okres do koica danej kadencj .

3. Zebrania, o kt6rym mowa w pki 1, nie zwoluje siQ gdy do ko6ca kadencji pozostalo mniej ni: 6
miesiecy

4. Je2eli w przypadku okreslonym w pkt 3 wygasl mandat Soltysa, lo jego obowiEzki przejmule osoba
wybrana przez Rade Soleckq spo6r6d j€j czlonk6w
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l W6jt Gminy zobowi4zanyjest zwola6 Zeb.anie Wi€jskie w celu odwolania Soilysa, na pisemny
wnioc€k co najmniej 25% os6b !prawnionych do udzialu w Zebrani! Wiejskim.

2. Wnrosek powinien zawerac uzasadrienie.
3. Zebranie Wi€iskis, o kt6rym mowa w pkt 1 nale2y zl olac w terminie 30 dni od daty zlo2enia

wnioGku o odwolanie.
4. Od,,rclanie soltysa nastQpuje w tajnym gl,osowaniu bezw'2gledna wiqkszoscrq g[os6w w obecnosci

co najmniej 25% os6b uprawnionych do udziafu w Zebraniu Wiejskim.
5. Od\ /danie Soltysa jesi r6wnoznaczne z odwoianiem Rady Soleckioj-
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1 Zebranie Wi6jskie w sprawie odwolania calosci Rady Soleckiet albo lej poszczeg6tnych czlonk6w
zwoiuje Soitys z wlasnej iniclatywy albo ne pisemny wniosek co naimniel 1O% osob uprawnionych
do udzialu z Zebraniu Wiejskim.

2. Odwolanie Rady Soteckiej albo jej poszczeg6lnych czlonk6w nastepujQ w tajnym glosowaniu
zwyklq wiakszosciE glos6w w obecno6ci co nalmniej 10% os6b uprawnionych do udziafu w
Zebraniu Wiejskim.
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1. Glosowanle w sprawie odwolania Soll)sa oraz Rady Soteckiej a bo jej poszczeg6lnych cronk6w
odbyl/va srQ przez umieszczenie znaku ;X' przy slowach ,za" lub "przeciv/'.2. Do odwotania Soltysa oraz Rady Soleckie albo jej czlonkdw stosuje siQ odpowiednio g13.

lV Zasady i tryb zwolywania Zebrah Wiejsklch oraz warunkl wainosci pod€jmowanla uchwal
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Z zastze2eniem Vzlpadk6w okre6lonych w \ 7 ust. 'l i S 17 !st. 1 Zebranialviejskie zwolule Sottys
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1 . Zebranie Wiejskie odbywa siq w miarQ istniejacych potrzeb, jednak nie rzadziej ni2 dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Soltys w spos6b przyjqty w solectwie.

3. zebranie Wiejskie zwolane na wniosek m eszkafrc6w Rady lub W6lta winno odblwa6 siQ w

terminie 14 dni od dnia zlo2enia wnosku o zwoianiu zebrania SoRysow, chlba, 2e wnioskodawca
przewiduje term n P62niejszy.

s23

W celu udzielena Soitysowi stalel pomocy w przygotowyvaniu materialdw i w organizacl zebrai, W6jt
wyznacza poszczeg6lnych pracownlk6w Urzqdu do kontaktowania siQ z Soltysem
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V Zasady zwolywania I tryb pracy Rady Solecklej
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1 . Posiedzenia Rady Soleckiej zwoluje Soltys w miarQ potrzeby, jednak nie nadziE t1i2 nz na kwad..al.

2. Sohys zobowiezanyjest do zwolania posiedzefia Rady Soleckiel na pisemnywniosek:

1) W6jta,
2) co najmniel dw6ch czronk6w Rady Soleckiei,

3. Wn osek, o kt6rym mowa w pkt 2 powinien okreslad cel i tematykQ posiedzenia.

4. Posedzenie Rady Soleck 6j na wniosek, o kt6rym mowa w ppkt 2 odbwa siq nie p62niej niz 7 dni
od dnia z{o2enia wniosku, chyba, 2e wnioskodawca przewiduje termin p6iniejszy.

5. Posedzenie Rady Soleckiejjest wazne, ie2elibierze w nim udzial co nalmniej2 czlonk6w.

6. W ptzypadku nieobecnosci Soliysa posiedzeniu ptzewodn ca! naistarszy wiekiem iej czlonok,
obecny na posiedzeniu.

7. Rada Solecka podejmuje uchwaly zwykte wiQkszo6ciq glos6w.

Vl. Postanowlenia koricowo
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1. Nadz& nad dzialalnoiiciaSoltysa sprawuje W6it .

2. So[rys zobowiazanyjest na zqdanie Woita przedstaw]d sprawozdanie ze swei dzialalnosci

PRZE\A/ NrpzAcY

ff:"-'
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1 . Zebranie Wiejskie jest wa2ne, gdy m ieszkaicy solectwa zostali o nirn prawidlowo zawiadomieni

2. Zebran e WieJskie otwiera Soitys i przewodniczy jego obradom.

3. Poeadek obrad ustala Zebran e Wiejskie na podstawie projoktLr przedlozonego przez Soltysa.

4. Projekt poeqdku obrad winien by6 skonsultowany z RadE Soleck4

1. UchwaiyZebrania Wiejskiego zapadaja zwykta wiQkszosciE gtos6w

2. Glosowanie odblua sie w spos6b iawny z vlyiqtkiem wyborow personaLrych


