Uchwala Nr XXXIV /225I 06
Rady Gminy Domaszowice
zdnia2S czerwca2006 roku

w sprawie: uchwaleniaStatutu SolectwaDziedzice.

Na podstawieart. 35 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdziegminnym
( D z . U . 2 2 0 0 1 r . N r 1 4 2 , p o z . I 5 9 I , 2 2 0 0 2 r . N r 2 3 , p o 2 . 2 2 0 ,N r 6 2 , p o z . 5 5 8 , N r 1 1 3 ,
po2.984N
, r 1 5 3 ,I 2 7 l i N r 2 1 4 ,p o 2 . 7 8 0 6 , 2 2 0 0 3r . N r 8 0 , p o z . 7 l 7 i N r 1 6 2 ,p o z . 1 5 6 8 ,
2 2 0 0 4 r . N r 1 0 2 ,p o z . 1 0 5 5 ,N r 1 1 6 ,p o z . 1 2 0 3i N r 1 6 7 ,p o z . 1 7 5 9 , 2 2 0 0 5 r . N r 1 7 2 ,
p o 2 . 1 4 4 1i N r 1 7 5 ,p o z . 1 4 5 7
o r a z z 2 0 0 6 r . N r1 7 ,p o z . I 2 8 )
RadaGminy Domaszowiceuchwala,co nastEpuje:

$ 1
Uchwala siq StatutSolectwaDziedzicew brzmieniujak nilej.

$2
STATUT SOI-ECTWA DZIEDZICE
ROZDZIALT
POSTANOWIENIA
OGOLNE
Statut okreSlaorganizacjqi zasadydzialamaSotectwaDziedzice.

$3
tJZyte w Statucie Solectwa sformulow ania oznaczaiq.
v

1) Gmina - Gmina Domaszowice,
2) Solectwo- SolectwoDziedzice,
3) Statut - Statut SolectwaDziedzice,
4) StatutGminy - StatutGminy Domaszowice,
5) Soltys- organwykonawczy Solectwa,
6) RadaSolecka - organopiniodawczyi doradczy,wspierajqcySoltysa,
7) PrzewodniczqcyRady Soleckiej- Przewodnicz4cyRady SoieckiejSolectwa,
8) ZebranieWiejskie - organuchwalodawczySolectwa,
9) RadaGminy - RadaGminy Domaszowice,
10)W6jt Gminy - W6jt Gminy Domaszowice,
11)Urz4d Gminy - Urz4d Gminy Domaszowice,

12)Uprawnieni mieszkaricy Solectwa

stale zamieszkuj4cy mieszkaricy Solectwa

uprawnienido glosowaniaw wyborachdo organ6wGminy,
l3)ustawa - ustawaz dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dziegmiwrym (Dz. U.22001

r.

Nr 142,poz. l59l zpo2n.zm.).

$4
Solectwodzialanapodstawie
przepis6wprawa,aw szczeg6lnoici:
1) ustawyz dma 8 marca1990r. o samorz4dzie
gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.159lzpo2n.zm.),
2) StatutuGminyDomaszowice,
3) niniejszego
Statutu.

KOZDZTALII
NAZWA, OBSZARI ZADANIA SOI,ECTWA

$s
Solectwo Dziedzice jest jednostk4 pomocnicz4 Gminy Domaszowice w rozumieniu
przepis6wustawy r dzialaw ramachjej osobowoSciprawnej.

$6
i.

ObszarSolectwawryznaczajqgranice
okreslonena mapie Gminy.

2.

Solectwo Dziedziceobejmujeterytorium o powierzchni 455 ha.

3.

t-qczenie, podzial, zniesienie Solectwa i zmiana jego granic, odbywa siE na
zasadach okreSlonych w ustawie i Statucie Gminy, po przeprowadzeniu
konsultacji zmieszkahcami lub z ich inicjatywy.

4,

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami ustala odrEbna
uchwala Rady Gminv.

$7
Solectwo realizuje zadania Gminy na swoim obszarzew zakresie okreSlonym niniejszym
Statutem oraz przekazaneuchwalami Rady Gminy.

$8
Solectwouczestniczy
w realizacjizadahGminyw szczeg6lnoSci
poprzez:
1) realizowaniena obszarzeSolectwazadal i kompetencjiprzekazanychpuez RadE
Gminy,do wykonaniaz jej upowaznienia,

2) podejmowanie uchwal w

sprawach Solectwa w

ramach przyznanych jemu

kompetencji,
3) inicjowanie dzialah organ6w Gminy wi4z4cych siE z zaspokajaniemzbiorowych
potrzebspolecznoSci
Sotectwalub dotycz4cychjego obszaru,
4) wnioskowaniedo organ6wGminy w sprawachistotnychdla mieszkaric6wSolectwa,
5) opiniowanie projekt6w rozstrzygniqi organ6w gminy dotyczqcych mieszkaric6w
Solectwa,
6) wystEpowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych dotycz4cych
Solectwalub jego czE6ci.kt6rych zaiatwieniewyl<raczapozamolhwoSciSolectwa,
7) wryra2anieopinii o dzialalnoSci organ6w i jednostek organizacyjnych Gminy na
obszarzeSolectwa,
8) wsp6luczestnictwo w

organizowaniu i

przeprowadzanru przez RadE Gminy

konsultacji z mieszkaricami,
9) wsp6lpracqz radnymi z terenu Solectwai utatwianieradnym kontakt6w z wyborcami
m.in. w formie spotkari i dyzurow oraz kierowania do nich wniosk6w dotycz4cych
Solectwa,
i0)wsp6lprac9 z komisjami Rady Gminy, azwlaszczarozpatrywanieprzekazanychprzez
komisje sprawdotyczqcychSolectwa.

$ e
Do zakresu dzialaniaSolectwa nale2yw szczeg6lno5ci:
1) organizowanie Zycia spoleczno-gospodarczego
oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkichsprawachdotycz4cychzbiorowych potrzebmieszkaric6wSoiectwa.
2) wspieranie i inspirowanie dziahrt o znaczeniu lokalnym zmierzajqcych do popra\My
warunk6w 2y cia mieszkaric6wSolectwa,
3) dzialaniena rzeczrozwoju samorzqdnoSci
lokalnej,
4) dzialanienarzecz rozwoju Solectwa,
5) inspirowaniewsp6lnychprzedsiEwzig(,narzecz poprawy infrastrukturySolectwa,
6) organizowanie ptzez mieszkaric6w Solectwa wsp6lnych prac i przedsipwziqi
ie uzy,tecznyc
spoleczn
h,
l)

inicjowanie dzialafi na rzecz przestrzeganiaprawa i porz4dku publicznego oraz
bezpieczehstwamieszkaric6w,

8) stymulowanierozwoju inicjatyw spolecznych.dzialalnoScikulturalnej i sportow'ejna
terenieSolectwa.
9) inicjowanie i udziai w organizowaniu odczltow i imprez o charakterze kulturalnoo(wiatowym i sportowym,

10)tworzenie warunk6w do rozwoju kulturalnego i zapewnieniaopieki, organizowania
czasuwolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i mlodzie?y w Solectwie,
11)inicjowanie rolnych form
w

pomocy spolecznej, pomocy s4siedzkiej i

szczeg6lnoSci dla mieszkaric6w niepelnosprawnych, w

innej

podeszlym wieku,

dotknigtych klpskami Zywiolowymi lub znajduj4cych siE w innej trudnej s1'tuacji
Zyciowej,
12) organizowaniesamopomocymieszkaric6wi wsp6lnychprac na rzecz Solectwa,
13)ksztaltowanie dobrych stosunk6w sqsiedzkich i pomocy w rozstrzyganiu spor6w
s4siedzkich,
l4) inicjowame dzralaf majqcychna celu poprawQstanu sanitarnego,porz4dku i estetyki
Solectwa,
15)reprezentowanieinteres6w spoiecznoSci soleckiej wobec organ6w administracji
publiczneji innych podmiot6w Zyciapublicznego,
l6)wspoldzialanie z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi
instytucjami oraz organizacjami spolecznymi dzialaj4cymi na obszarzeSolectwa,
17)wspoldzialamez organamiadministracjipublicznej w dziedzinieochrony Srodowiska,
18)wsp6ipracaz wlaSciwymi organamii instytucjami m.in. w zakresieochrony zdrowia,
pomocy spolecznej, oSwiaty, kultury, kultury frzycznej, porz4dku publicznego
i ochrony przeciwpolarowej,
19)wsp6tpracaz s4siednimiSolectwamiw zakresiewykonania wspolnychprzedsiqwziqc,
20) po dtrzymywanie tradycji kulturowyc h na terenie Solectwa.

ROZDZIAL IIT
ORGANIZACJAI ZADANIA ORGANOWSOLECTWA

$10
MieszkaricySolectwapodejmuj4rozstrzygniEciaw gtosowaniupowszechnymlub za
po6rednictwem
organ6wSolectwa.

$11
1.

Organami
Solectwa
sE
1) ZebranieWiejskie,
2) Soltys.

2.

DzialalnoSiSoltysawspomaga
RadaSolecka.

3.

KadencjaSoltysaorazRadySoleckiejwynosi4lata,liczqcod datyjej wyboru.

4.

W przypadku zmiany Soltysa lub czlonk6w Rady Soleckiej w trakcie trwania
kadencji, kadencja nowo wybranych uplywa wraz z koricem kadencji Soltysa
i Rady Soleckiej.

5.

Po uplywie kadencji Soltysdziil.a do dnia wyboru nowego Soltysa.

6.

Dzialaniaorgan6wSolectwas4jawne.

7.

JawnoSi dzialaniaorgan6w Solectwaobejmuje prawo mieszkanc6wSolectwado
uzyskania infonnacji o dzialalnoSci organ6w Solectwa oraz prawo do
zaznajomteniasiq z protokolami Zebran Wiejskich i posiedzefiRady Soleckiej,
uchwalami podjqtymi na Zebraniu Wiejskim, programami pracy Solectwa oraz
pisemnymi odpowiedziami organ6w gminy na przedstawione im uchwaly,
wnioski i opinie ZebraniaWiejskiego.

8.

Informacje okreSlonew ust. 7 molna uzyskac w Urzqdzie Gminy lub u Sottysa
wsi.

Zebranrewieiskie

$ 1 2
1.

ZebranieWiejskiejest organemuchwalodawczymSolectwa.

2.

Prawo do udzialu w ZebraniuWiejskim maj4uprawnienimieszkaricySolectwa.

$13
1.

Zebrame Wiejskie podejmuje uchwaiy we wszystkich sprawachnalez4cychdo
zakresu dzialaniaSolectwa.

2.

Do wyl4cznejwlaSciwoSciZebraniaWiejskiegonaleZy:

jej czlonk6w,
l) wybor i odwolanieSoltysai Rady Soleckiejlub poszczeg6lnych
2) uchwalanie program6w dzia\aniaSolectwa,
3) stanowienieo kierunkachdzialaniaSoltysa.
4) okresowai rocznaocenadzialalnoici Soltysai Rady Soleckiej,
5) rozpatrywaniei przyjmowaniesprawozdanSoltysaz wykonania uchwai Zebrania
Wiejskiego,
6) w,vra2anreopinii w sprawachokre6lonychprzepisamiprawa lub w ktorych o ich
wyra2eniewyst4pil wla6ciwy organ Gminy,
7) ustalanie zadahdo realizacji przez Soltysa i Radq Soleckq w okresie pomiEdzy
Zebramami Wiejskimi,
8) powolywanie doraznychkomisji,

9) wvstqpowanie z inicjatyw4 uchwaiodawcz4 do Rady Gminy we wszystkich
sprawachdotycz4cychspolecznoSci
lokalnej,
10)podejmowanie uchwal w sprawach finansowych i gospodarczych solectwa,
w ramachprzyznanychjemu kompetencji,
11)okreSlaniesposobu korzystania ze skladnik6w mienia stanowiecegowlasnoSi
Gminy przekazanych Solectwu do zarzqdzaniai korzystania oraz przeznaczania
dochod6w uzyskanych z tego 2rodla,
12)wnioskowanie o zabezpieczeniew bud2ecie gminy Srodk6w finansowych na
realizacjg zadahw Solectwie.
13)ustalenie propozycji i wniosk6w do projektu budzetu Gminy na kazdy rok
budzetowyi przedkladanieich W6jtowi.
14)ustalaniezasadwsp6ldzialaniaz innymi Solectwamiw celu reahzacjiwsp6lnych
zadah,
15) okreSlanie cel6w i

warunk6w wsp6lpracy z

organami samorz4dowymi,

stowarzyszeni ami oraz or ganizacjami spol ecznymi .

$14
1.

ZebranieWiejskie odbyw-asiq w miarEpotrzeby.

2.

ZebranieWiejskie zwoluje Soltys:
1) z wlasnej inicjatywy,
2) na Zqdanie co najmniej ll5

mieszkaric6w uprawnionych do udzialu

w ZebraniuWiejskim.
3) z inicjatywy Rady Soleckiej,
4) na polecenieRady Gminy lub W6jta Gminy.
3.

W6jt Gminy zwoluje Zebranie Wiejskie w sprawach wyboru Soitysa i Rady
Soleckiej oraz w sl.tuacji, gdy Soitys nie zwola Zebrama bgd4c do tego
zobowiqzanylub w sytuacjachnaglych (tj. dluhszanieobecnoSi
Soltysa.choroba).

4.

Sottys lub W6jt Gminy zwoluj4c Zebrarie Wiejskie ustalatermin i miejsce oraz
projekt porz4dku obrad Zebrania.

5.

ZebrameWiejskie zwolywane na wniosek mieszkaric6w,Rady Gminy lub Wojta
Gminy winno odbyi siq rv terminie 7 dni, chyba, ze wnioskodawcaproponuje
termin po2niejszy.

$ls
l.

O terminie, miejscu i porz4dku obrad Zebrania Wiejskiego Soltys powiadamia
mieszkaric6wSoiectwa w spos6b zwryczajowoprzyjqty, co najmniej na 3 dni
przed dniem obrad.

2.

Soltys kahdorazowo obowi4zany jest powiadomi6 o planowanym terminie
ZebraniaWiejskiegoW6jta co najmniej na 3 dni przedterminemjego zwolania.

$16
1.

Uprawnionym mieszkafcom Solectwa bior4cym udzial w Zebraniu Wiejskim,
przysluguj4 nastqpuj4ceprawa:
1) inicjatywy uchwalodawczej,
2) udzialu w dyskusjinad kazd4 spraw4objEt4porz4dkiemobrad,
3) zadawaniapfran Soltysowi, czlonkom Rady Soleckiej i obecnym na Zebranru
Wiejskim przedstawicielomorgan6wgminy,
4) 2qdanrautrwaleniaw protokole wlasnychczynno6ci,
5) udzialu w glosowaniu,
6) zgLaszaniakandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych
organachSoiectwa.

2.

W

Zebranru Wiejskim moge takle uczestniczy(, bez prawa glosowania

przedstawiciele
organ6wgminy, radni gminy orazzaptoszenrgoScie.$ 12 ust.2
stosujesig odpowiednio.

3.

Obrady ZebraniaWiej skiego s4j awne.

$17
I

Zebrame Wiejskie moze podejmowai uchwaiy. gdy uprawnieni mieszkaricy
Solectwa zostali o nim prawidlowo powiadomieni zgodnie z wymogami
niniejszegoStatutui uczestniczyw nim co najmniej 1/10 mieszkaric6wSolectwa
uprawnionychdo udzialu w Zebraniu.

2.

Jezeliw Wznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczywymagana
hczba mieszkaric6wuprawnionychdo giosowania,zwoluj4cy ZebranieWiejskie
moze zarzqdzicodbycienastqpnegoZebraniapo uplywie 30 minut od pierwszego
ustalonegoterminu r,vtym sam.vmdniu, kt6rego rozstrzygniqcias4 wi424cebez
wzglEduna liczbEuprawnionychmieszkanc6wSoiectw'abior4cychw nim udziai.

$ 18
1.

Porz4dek obrad ustala ZebranieWiejskie na podstawie projektu przedloZonego
przez Soltysa.

2.

ObradomZebramaWiejskiegoprzewodniczySoltys,aw raziejegonieobecnoSci,
wy znaczonyprzez Zebr anie Wi ejskie uprawniony mieszkaniec Solectwa.

$1e
1.

sig protok6l.
Zka2degoZebraniaWiejskiegosporz4dza

2.

Do protokoludol4czasiq:
1) listE osob obecnychnaZebraniu,
2) inne wskazanew protokole zalqczntkr.

3.

Wiejskie.
FunkcjEprotokolantapeini osoba.vqyyrznaczonaptzezZebranie

4.

Protok6l z Zebranta Wiejskiego sponqdza siE w dwoch egzemplarzach,jeden
egzemplarzznajdujesiE do wgl4du u Soltysa,natomiastdrugi egzemplarzSoltys
przekazujeWojtow'i.

5.

Wyci4gi z protokol6w i uchwaly Zebrama Wiejskiego, W6jt przekazuie
j ednostkomorganizacyjnym.
zainteresowanym

6.

Kazdy mieszkaniec solectwa ma prawo wgl4du do protokoiu z Zebrama
Wiejskiego,robieniaz niego notatekoraz wyci4g6w.

$20
1.

ZebranieWiejskie wyra2aswoj4wolg w formie uchwal.

2.

Uchwaly Zebrama Wiejskiego podejmowane sq zv,ryklq wiEkszoSci4glosow
w glosowaniujawnym, jezeli Statutnie stanowiinaczej.

3.

Uchwaly ZebraniaWiejskiegopodpisujeprowadz4cyZebrameWiejskie.

4.

Soltys oglaszauchwaly Zebraniaprzez rozplakatowaniena tablicachogloszenlub
prz.vjqtychw Solectwie.
w miejscachzv,ryczajowo

5.

Uchwaly Zebranta Wiejskiego Soltys niezwlocznie przekazujeW6jtowi, kt6ry
objEtenimi sprawy zalatwrawe wlasnym zakresie,przekazujedo rozpatrzeniana
sesji Rady Gminy lub przekazuje innemu organowi wlaSciwemu do ich
zalatw'ienia.

Soltysi Rada Solecka

$21
1.

Soitys jest organem wykonawczym Solectwa i reprezentuje Soiectwo na
zewnqtz.

2,

W

okresie niemo2noSci pelnienia funkcji przez Soltysa. spowodowanej

przemijaj4cymi okolicznoSciami,jego obowi4zki wykonuje wyznaczona przez
niegoosobaz Rady Soleckiej.
3.

Soltys wykonuje uchwaly Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania okreSlone
przepisami prawa oraz uchwalami i zarzqdzenramiorgan6w gminy.

4.

Do zadahSoltysa nale?yw szczegolnoSci:
l) zwolywanie i przewodniczenieZebraniomWiejskim,
2) przygotowywanieprojektu porz4dku obrad oraz projekt6w uchwal Zebrania
Wiejskiego,
3) wykonywanie uchwal Zebrania Wiejskiego i skladanie informacji o ich
wykonaniu,
4) wykonywanie uchwai r zarzqdzehorgan6wGminy,
5) przedstawianiena Zebraniach Wiejskich informacji ze swej dziaialnoSci
i dziaialnoSciRady Soleckiej.
6) reprezentowanie mieszkafic6w Soiectwa wobec organ6w Gminy,

a

w szczeg6lno6ci przekazywanie wniosk6w. uwag, opinii i interwencji
mieszkaric6w w sprawach dotyczqcych zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkaric6wSolectwa,
7) wystqpowanie z

wnioskami

i

interpelacjami w

imieniu

organ6w

i mieszkanc6wSolectwa,
8) uczestniczeniew sesjachRady Gminy oraz w pracachkomisji Rady Gminy na
zaproszenie ich przewodniczqcych, na zasadach okreSlonych w Statucie
Gminy,
9) zapewnianie sprawnego przeplywu

pomiqdzy

organami

i jednostkami organizacyjnymi Gminy a mieszkaricami w

sprawach

informacji

publicznychdotycz4cychSolectwa.
l0) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiEwziqi spolecznych
maj4cychna celu poprawQwarunk6w 2ycia mieszkaric6wSolectwa.
l1) wspolpracaz UrzEdemGminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.oraz
organizacjami spoiecznymi dzialajqcymi w solectwie w zakresie sprawnej
r ealizacji zadahpubIicznych Solectwa.

12)upowszechnieniewSrod mieszkaric6wSolectwa tre6ci uchwal Rady Gminy
i

zarzqdzen W6jta, w

szczeg6lnoSci zawieraj4cych przepisy prawa

miejscowego,jak r6wnie2 komunikat6w, obwieszczeni innych informacji
poprzezrozplakatowanieich na tablicach ogloszerioraz informowanie o ich
treSciw trakcie Zebrani bieZ4cychkontakt6w z mieszkahcami,
13)udzielanie

pracownikom

Urzqdu

Gminy

i

gminnych

jednostek

organizacyjnychpomocy o charakterzeinformacyjnym przy wykonywaniu
przez nich zadariz zakresuadministracjipublicznej,
l4)udzielanie informacji innym uprawnionym osobom i instl'tucjom w celu
realizacjr zadah o charakterze doraznym (spisy powszechne, dorgczanie
przesylek,ankietowanie mieszkaric6w,itp.) "
15)udzielanie kurierom niezbqdnej pomocy w dorqczaniu kart powolania do
odbycia iwiczeri woj skowych przeprowadzanych w trybie natychmiastow'ego
stawiennictwa oraz do czynnej slu2by wojskowej w

razie ogloszenia

mobilizacji i w czasiewojny,
l6)wykonywanie powierzonych przez ustawodawcq innych zadan z zal<resu
administracji publicznej,
17)informowanieW6jta o planowanychterminachi tematyceZebrahWiejskich,
18)udzial w naradachSoltysoworganizowanychokresowoprzez Wojta Gminy,
l9)przekazywanie odpowiednio Zebraniu Wiejskiemu i organom gminy opinii
i stanowiskRady Soleckiej,
20) pelnienieroli mqla zaufaniaw Solectwie,
21)kierowanie akcjqpomocy w razie r,i,ypadk6wlosowych i klEsk Zywiolowych,
22)dokonywanie poboru w drodze inkasa podatk6w i oplat oraz poboru innych
nale2noScipieniEznych od mieszkaric6w Solectwa, w zakresie ustalonym
pruezRadEGminy,
23)udzial w zarzqdzaniumieniem komunalnym znajduj4cym siE na terenie
Solectwa

poprzez formuiowanie

wnioskow, i

opinii

dotycz4cych

gospodarowaniatym mieniem oraz podejmow'aniedzialah na tzecz ochrony
tegomienia,
24) informowanie mieszkaric6w Solectwa, w spos6b zvryczajowo przyjqty,
o wszystkichsprawachistotnychdla gminy i Solectwa.
).

Soitys moze ustalic dni. godziny i miejsce przyjrnowania mieszkaric6w
w sprawachSoiectwaoraz powiadomii o tym mieszkanc6wna tablicy ogloszen
Solectwa.

l0

6.

W celu udzielenia Sohysowi stalej pomocy w przygotowaniu material6w
i w organizacji zebran W6jt Gminy wyznacza poszczeg6lnych pracownik6w
UrzEduGminy do kontaktu z Solectwem.

922
Udzial Sohysaw sesjachRady Gminy, wysokoSi diet za udzial w sesji oraz zwrot koszt6w
podrozy sluZbowejregulujeodrqbnauchwalaRady Gminy.

$23
l.

DzialalnoSiSoltysawspomagaRada Solecka.

2.

Rada Soleckama charakteropiniodawczyt doradczy.

3.

Rada SoleckaskladasiEz 3-5 czlonk6w.

4.

W sklad Rady Soieckiejwchodzi Soltys.

5.

Liczbq czlonk6w Rady SoleckiejokreSlaZebranieWiejskie w drodzeuchwaly.

6.

Rada Soleckawybiera ze swojegogronaprzewodniczqcego.

7.

RadaSoleckaw szczegolnoSci:
1) opiniuje projekt porz4dku obrad Zebrama Wiejskiego przygotowany ptzez
Soltysa,
2) opracowuje i przedklada Zebraniu Wiejskiemu projekt planu pracy Rady
Soleckiej,
3) przygotowujedla ZebraniaWiejskiego informacjeze swojej dzialalnoSci,
4) wystEpuje wobec Zebrania Wiejskiego z rnicjatywami dotycz4cymi udzialu
mieszkaric6ww rozwi4zywaniuproblem6w Solectwa,
5) wspoldziala z Soltysem w przygotowaniu projektow uchwai Zebrania
Wiejskiego.

1.

$24
Posiedzenia
Rady Soteckiejzwoluje Soitys w miarEpotrzeby,z wlasnej
inicjatywy lub z inicjatywy W6jta Gminy.

2.

O posiedzeniuRady Soleckiej Soltys zawiadamia miejscowych radnych Rady
Gminy oraz W6jta Gminy.

3.

PosiedzeniomRady SoleckiejprzewodniczyPruewodniczqcyRady Soleckiej.

4.

PrzewodniczqcyRady Soleckiej organizujepracq Rady Soleckiej i przewodniczy
jej

posiedzeniom, przedstawia porz4dek posiedzenia i

prawidiowym przebiegiem.

li

czuwa nad jego

5.

Uchwaly Rady Soleckiej zapadajq zwykl4 wiqkszoSci4glos6w w giosowaniu
jawnym.

6.

Z posiedzeriRady Soteckiej sporzqdzasiEprotokol.

7.

DzialalnoSiRady Soleckiejma charakterspoleczny.

ROZDZIAL IV
ZASADYI TRYB WYBOROWORGANOWSOLECTWA

$2s
1.

Wyb6r i odrvoianie Solqvsai Rady Soleckiej nalea4do wrylqcznejkompetencji
ZebrantaWiejskiego.

2.

Zebranie Wiejskie do przeprowadzeniawybor6w Soltysa i Rady Soleckiej
zwoluje Wojt Gminy, nie p62niej niz w terminie 6 miesiEcy po uplywie ich
kadencji.

3.

Zebrame, o kt6rym mowa w ust. 1, prowadzi osoba wybrana przez Zebranie
Wiejskie spo5r6dmieszkanc6wSolectwaposiadajqcychczynne prawo wyborcze
w glosowaniuj awnym zwyktqwiqkszoSci4glos6w.

4.

Porz4dek Zebrama Wiejskie-eo zwolanego w celu wyboru Soltysa i Rady
Soleckiejpowinien w szczeg6lnoSci
zawierac:
1) "lyb6r przewodniczqcegoZebramai protokolanta.
2) zlohenie sprawozdaniaz dzialalnoSci Soltysa i Rady Soleckiej za okres
kadencji,
3) dyskusjEnad sprawozdaniem,
4) wyb6r Komisji Skrutacyjnej,
5) zgloszeniekandydat6wna Soltysai czlonk6w Rady Soleckiej,
6) wyb6r Sottysa,
7) wyb6r Rady Soleckiej.
8) wolne wnioski i zapy1iania.

$26
Czynne i bierne pra\.ryolryr'borczedotycz4ce wyboru Soltysa przysluguje uprawnionym
mieszkaicom Solect'uva.

1.

927
Soltysa
orazczlonk6w
RadySoieckiej
wybierasigspoSr6d
nieograniczonej
liczby
kandydatow

t2

2.

Uprawnionymi do zglaszaniakandydatur na stanowisko Soltysa i czionk6w Rady
Soleckiej s4 stali mieszkaricy Soiectwa posiadajqcy czynne prawo wyborcze,
obecni na Zebraniu Wiej skim.

3.

Kandydat6w na Soltysa i czlonk6w Rady Soleckiej zglasza siE na Zebraniu
Komisj i Skmtacyjnej.
Wiej skim do Przewodnicz4cego

4.

WarunkiemprzyjEciakandydaturyjest zgodakandydatawyralona ustnie w czasie
obrad Zebrantalub na piSmiew razienieobecno6cikandydata.

$28
l.

Dla wa2noSciwyboru Soltysa i Rady Soleckiej \Nymaganajest obecnoSi na
ZebraniuWiejskim co najmniej 1/10 uprawnionychdo glosowaniamieszkaric6w
Solectwa.

2.

podpisemna liScieobecnoSci.
potwierdzasiEwlasnorQcznym
ObecnoSc

3.

W przypadku braku wymaganej obecnoSci na Zebraniu uprawnionych do
glosowaniamieszkaric6wSolectwastosujesiE odpowiedniozapisy $ 17 ust.2
niniejszegoStatutu.

$2e
1.

Wybory przeprowadzaKomisja Skrutacyjnaw skladzie3-5 os6b wybrana spoSr6d
uprawnionych do glosowania uczestnik6w Zebrania Wiejskiego w glosowaniu
j awnym zwykl4 wiqkszoSci4gios6w.

2.

Czlonkiem Komisji nie moze by6 osobakandyduj4cana Soltysalub czlonka Rady
Soleckiej.

3.

Do zadanKomisji SkrutacyjnejnaleZy:
1) wyb6r PrzewodniczqcegoKomisji,
2) przedstawienieuczestnikom Zebrania trybu przeprowadzaniawybor6w oraz
warunk6w wa2noSciglosu.
3) przyjEcie zgloszen kandydat6w i oSwiadczeri o wyrazeniu zgody na
kandydowanie,
4) przygotowaniekart do glosowania,
5) przeprowadzenieglosowania.
6) ustaleniei ogloszeniewynik6w wybor6w.
7) sporz4dzeniei przekazanieWojtowi protokolu z wynik6w glosolvantawraz
z kartami do glosowania.

4.

Czlonkowie Komisji Skrutac.vjnejpelni4 swe funkcje spolecznie.

1 -

IJ

$30
1.

Z przeprowadzonych
wybor6w Komisja Skrutacyjnasporzqdzaprotok6i.

2.

powinien zawierac:
Protok6l Komisji Skrutac.vjnej
1) sklad Komisji Skrutacyjnej,
2) iloSi osob uprawnionych do glosowania.w tym iloSi osob bior4cych udzial
w glosowaniu.kt6rym wydano karty do glosowania.
3) imiona i nazw'iskazgloszonychkandydat6w na Soltysa i na czlonkow Rady
Soleckiej,
4) iloSc oddanych kart do glosowania. w tym ilo56 kart waznych i kart
niewaznych,
5) ilo6i oddanychglos6w,w tym glos6w u'aZnychi niewa2nych,
6) iloScglos6w waZnieoddanychnaposzczeg6lnychkandydat6w,
7) stwierdzeniedokonanegolub niedokonanegowyboru.

\-

3.

Protokol sporzqdzasiE w dwoch egzemplarzach,kopiE wywiesza siE na tablicy
ogioszenSolectwa,a oryginai niezwloczniedostarczaW6jtowi.

4.

Protok6lpodpisuj4czlonkowieKomisji Skrutacyjnej.

$31
1.

Glosowanieodbywa siq odrqbniedla wyboru Soltysai Rady Soleckiej.

2.

Je2eli wyboru Soltysa i Rady Soleckiej dokonuje sig na tym samym Zebraniu
Wiejskim, w pierwszej kolejnoSci przeprowadza siq glosowanie dla wyboru
Soltysa, a w drugiej kolejnoSci przeprowadza siQ giosowanie dla wyboru
czionk6w Rady Soleckiej.

\-

3.

Wyboru Soltysai czlonk6w Rady Soleckiejdokonujesiq w glosowaniutajnym.

4.

Wybory przeprowadzasig na kartachdo glosowania.

5.

Karta do glosowania powinna zawierac w kolejnoSci aitabetycznej nazwiska
i imiona wszystkichzarejestrowan.v-ch
kandydatoworaz pieczEcUrzqdu Gminy.

6.

Na karcie do glosowania zamieszcza sig zwiEzlq informacjE o sposobie
glosowania.

7.

Karta moze by6 zadrukowanatylko po jednej stronie.

8.

Przed przyst4pieniem do glosowania, wyborca potwierdza rvlasnorEcznym
podpisem w spisie os6b uprawnionychdo glosorvania(liScie obecnoScina
Zebraniu)odbi6r karty do glosowania.

I4

$32
1.

W wyborach Sohysawyborca glosuje na okreSlonegokandydata,stawiaj4cznak
,,x" w kratcez lewej strony obok nazwiskanajwyZejjednegokandydata.

2.

zantewaLny uznaje siq glos, jezeli na karcie do glosowaniapostawionoznak ,,x"
w kratce z lewej strony obok nazwiska wiEcej niz jednego kandydatana Soltysa
albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska Zadnego kandydata.
zzastrze|eniemust. 3.

J.

W razie zarejestrowaniajednego kandydata na Soltysa, wyborca glosuje na
kandydata stawiajqc znak ,,x" w kratce oznaczonejslowem ,,TAK" z lewej strony
obok nazwiska kandirdata. Postawienie znaku ,,X" w kratce oznaczonejslowem
,,NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza,Lejest to glos wazny
oddanyprzeciwko wyborowi kandydatana Soltysa.Postawienieznaku ,,x" w obu
kratkach albo nie postawienie znaku ,,x" \try'2adnej kratce powoduje niewaznoS6
glosu.

^

T.

Za wybranegona Soltysaw przypadkuokreslonymw ust. 3 uwaza siq kandydata,
kt6ry otrzymal wiqksz4 iloSi glos6w na ,,TAK". W przypadku gdy kandydat
uzyskal wiEksz4 iloS6 glos6w na ,,NIE", przeprowadza siE ponowne wybory
w tym samymdniu lub w innym terminie.

5.

W przypadku wybor6w, o kt6rych mowa w ust. 3, w protokole glosowania
wymienia siE ponadto liczbE glos6w wahnte oddanych przeciwko wyborowi
kandydatana Soltysa.

$33
l.

W wyborach czlonk6w Rady Soieckiej wyborca giosuje na okreSlonych
kandydat6r.v,stawiaj4c znak .,x" w kratce z lewej strony obok nazwisk tylu
kandydat6w,ilu czionk6wjest wybieranychdo Rady Soleckiej.

2.

Za nrewazny uznaje siq glos, jeheli na karcie do glosowania postawiono znak ,,x"
w kratce z lewej strony obok nazwisk wigcej kandydat6w niz wybieranychjest
czionk6w Rady Soleckiej lub nie postawionoznaku ,.x" \il kratce z lewej strony
obok nazwiska2adnesokandvdata.

$34
Dopisaniena karciedo glosowaniadodatkowych
nazwiskalbopoczynienieinnychdopiskow
pozakratk4nie wpiywana waznoSiglosu.

15

$3s
1.

Za wrybranegona Soitysa uwala siE tego kandydata,kt6ry otrzymal najwiEksz4
liczbq wa2nieoddanychglos6w.

2.

W

przypadku uzyskania jednakowej iloSci glos6w przez kandydatow

uniemozliwiaj4cej wyb6r,

przeprowadza siQ wybory ponowne pomiEdzy

kandydatamr, ktorzy uzyskali tQsam4najwiEksz4liczbEglos6w.

$36
1.

CzlonkamiRady Soleckiejzostaj4wybrani kandydaci,ktorzy uzyskali najwiEksz4
liczbq wa2nieoddanychglos6w.

2.

W przypadkuuzyskaniajednakowej liczby g1os6wprzez kilku kandydat6w,
przeprowadzasiq ponownewybory pomiEdzytymi kandydatami,ktorzy uzyskali
tE samEliczbE glos6w.

3.

Pierwszeposiedzenienowo wybranej Rady Soleckiejpowinno odbyc siq w ci4gu
7 dni od daty wyborow.

4.

Na pierwszymposiedzeniuRada Soleckawybiera spoSrodsiebie
PrzewodniczEcego Rady Soleckiej.

$37
1.

Zebranie Wiejskie mohe odwolai Soltysa i czlonk6w Rady Soleckiej przed
uplywem kadencji.

2.

Z wnioskiem o odwolaniemog4wystqpii:
1) mieszkaricySolectwaw liczbie 1/5 os6b uprawnionychdo udziaiu w Zebraniu
Wiejskim,
2) RadaGminy,

\-

3) Wojt Gminy.
3.

Uprawnionym do zlozenia wniosku o odwolanie czlonkow Rady Soleckiej jest
takze Soltys,a do odwolania Soltysa- takaeRada Soiecka.

4.

Wniosek o odwolanie Sottysai czionk6w Rady Soleckiej skladanyjest na piSmie
i wymagauzasadnienia.

5.

Wniosek mieszkaric6w Solectwa uprawnionych do glosowania o odwolanie
Soltysa i czlonk6w Rady Soleckiej wymaga poparcia udzielonego w formie
wlasnorEcznego
podpisuzlozonegopod wnioskiem.

6.

Zarzqdzenieo zw'olaniu Zebrania Wiejskiego w- celu odwolania Soltysa ze
stanowiskawydaje Wojt.

I6

7.

ZebranieWiejskie w sprawie odwolania czlonka Rady Soleckiej zwoluje Soltys
lub W6jt Gminy.

8.

Zebranie Wiejskie w sprawie odwolania Soltysa lub Rady Soleckiej powinno
odbyi siE w terminie nie p62niej ni? 14 dni od dnia zlolenia wniosku.

9.

Odwolanie Soltysa oraz czlonk6w Rady Soleckiej nastqpuje w

trybie

przewidzianym dla ich wyboru.
10.

Odwolanie nastEpuje,jeSli jest to mozliw€, po wystuchaniu zainteresowanych
os6b.

1l.

Jeaeliwniosek o odwolanie nie uzyskal wymaganej wiqkszoSciglos6w, kolejny
wniosek moze byc zgloszony nie wcze5niej niz po uplywie

6 miesiqcy od

poprzedniegoglosorvaniaw tej sprawie.

$38
1.

W przypadku odwolania lub ust4pieniaSoitysa,W6jt zwoluje ZebranieWiejskie
w trybie okreslonymniniejszym Statutemw celu wyboru nowego Soltysa.

2.

Wyborow uzupelniajqcych nie przeprowadza siq, je2eli do korica kadencji
pozostalonie wiqcej niz 6 miesiqcy.W takim przypadkuobowi4zki Sohysapelni
czlonek Rady Soleckiejwskazanyprzez Radq Soleck4.

$3e
1.

Wybory uzupelniajqce do skladu Rady Soleckiej przeprowadza Zebrante
Wiejskie.

2.

Wybory uzupelniaj4cedo Rady Soleckiej odbywaj4 siq na zasadachokreSlonych
w Statucie.

ROZDZTAI-Y
ZAKRESZADAN PRZEKAZYWANYCHSOLECTWUPRZEZGMINE
ORAZ SPOSOBICH REALIZACJI
$40
poszczegolnych
Przekazanie
zadansolectwuprzezgminEorazspos6bich realizacjinastqpuje
w odrqbnejuchwaleRadyGminy.
nazasadach
okreSlonych

t7

ROZDZIAT-VT
ZAKRESI FORMYKONTROLIORAZ NADZORU ORGANOWGMiNY
NAD DZLAI,ALNOs CLt ORGANOW SOT.ECTWA

1.

$41
Nadz6rnaddzialalnoSci4
organ6wSolectwasprawujeRadaGminy.

2.

Organy nadzoru majq prawo Z4danianiezbEdnychinformacji, sprawozdafl,
danych i wyja5niendotycz4cychfunkcjonowaniaSolectwa,przeprowadzania
jego organ6w.
kontroliorazuczestnictwa
w posiedzeniach

s42
1.

Soltys przekazujeuchwaly organ6w kolegialnych Solectwaw terminie 7 dni od
dnia ich podjqciaWojtowi Gminy.

2.

Wojt Gminy w razie stwierdzenia niezgodnoSci uchwaly organu Soiectwa
z prawem lub

niezgodnoSciz uchwal4 budzetow4 Gminy, podejmuje Srodki

maj4ce na celu wyeliminowanie uchwaly z obrotu prawnego t zalecaSoltysowi
spos6bpodjqciaczynnoScizmierzaj4cychdo podjEciaprawidlowej uchwaly.

$43
1.

Kontrolq finansow'4dzialalnoSci
organ6w SolectwasprawujeSkarbnikGminy.

2.

Kontrolq wykorzvstania mienia komunalnego przekazanegoSolectwu sprawuje
Woit Gminv.

ROZDZIAI-VII
KONCOWE
POSTANOWIENIA

$44
ZmiarryStatutuSolectwadokonujeRada Gminy na wniosek ZebramaWiejskiegobqdZ
z wlasnej inicjatywy po konsultacjiz mieszkaricamiSolectwaw trybie i na zasadach
okreSlonych
w odrqbnejuchwaleRadyGminy.

$45
WykonanieuchwalypowierzasiEW6jtorviGminyDomaszow'ice.
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$46
Traci moc uchwaia Nr III/17/98 Rady Gminy Domaszowrcez dnia 14 grudnia 1998r.
w sprawieuchwaleniastatut6wsoiectw Gminy Domaszowice.

$47
1. Uchwala podlega ogloszeniu rv Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Opolskiego oraz
w spos6bzw tczajowoprzyjqty na tereniegminy.
2. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzqdowym Woj ew6dztwaOpolskiego.

PRZEWODNTCS^CY
IADY

Jan Wowat
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