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UchwalaNr XXXN 1227106
Rady Gminy Domaszowice
z dnta29 czerwca2006 roku

w sprawie:uchwaleniaStatutuSolectwaWoskowiceG6rne.
gminnym
Na podstawieart. 35 ust. 1 ustawyz dnia8 marca1990r. o samorzqdzie
( D z . U .2 2 0 0 1r. N r 1 4 2 ,p o z.1 5 9 1 ,22002r . Nr 23, po2.220,Nr 62, po2.558,Nr 113,
p o 2 . 9 8 4N, r 1 5 3 ,1 2 7 1i N r 2 1 4 ,p o z.1806,22003
r . Nr 80,poz.7l7 i Nr 162,poz.1568,
z 2004r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz. 1203i Nr 167,poz. 1759,z 2005r. Nr 172,
p o z . 1 4 4 iI N r 1 7 5 p
, o z.1 4 5o7ra zz2 006
r . Nr 17,poz.I28)
RadaGminyDomaszowice
uchwala,co nastqpuje:

$ 1
UchwalasiqStatutSolectwaWoskowiceG6rnew brzmieniujak nrlej.

$2

STATUT SOLECTWAWOSKOWICE GORNE
ROZDZTALI
POSTANOWIENIAOGOLNE
StatutokreSlaorganizacjqi zasadydzralantaSolectwaWoskowiceG6rne.

$3
U zyte w Statuci e Solectwa sformulow ania oznaczaj4
\v

1) Gmina - GminaDomaszowice,
2) Solectwo- SolectwoWoskowiceG6rne,
3) Statut- StatutSolectwaWoskowiceG6rne,
4) StatutGminy - StatutGminy Domaszowice,
5) Soltys- organwykonawczy Solectwa,
6) RadaSolecka - organopiniodawczyi doradczy,wspieraj4cySoltysa,
7) Przewodnicz4cyRady Soleckiej- Przewodnicz4cyRady SoleckiejSolectwa,
8) ZebranieWiejskie - organ uchwaiodawczySolectwa.
9) RadaGminy - RadaGminy Domaszowice,
10)W6jt Gminy - W6jt Gminy Domaszowice,
l1) Urz4d Gminy -Urzqd Gminy Domaszowice.

l2) Uprawnieni mieszkaricy Solectwa

stale zamieszkuj4cy mieszkaricy Soiectwa

uprawnienido glosowaniaw wyborachdo organ6w Gminy,
13)ustawa- ustawaz dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dziegminnym (Dz.U.22001

r.

N r 1 4 2 ,p o z . I 5 9 I z p o L n . z m . ) .

$4
Soiectwo dzralana podstawieprzepis6wprawa, a w szczeg6lnoSci:
1) ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorz4dziegminnym (Dz. U. z 200I r. Nr 142,
p o z . I 5 9 I z p o 2 n .z m . ) ,
2) StatutuGminy Domaszowice,
3) niniejszegoStatutu.

ROZDZIALTI
NAZWA,OBSZARI ZADANIASOLECTWA
$5
Solectwo Woskowice G6rnejest jednostk4pomocniczqGminy Domaszowicew rozumieniu
przepis6wustawy r dzialaw ramachjej osobowoSciprawnej.

$6
1.

ObszarSolectwav'ryznaczajqgranice
okre3lonena mapie Gminy.

2.

Solectwo WoskowiceG6rne obejmujeterytorium o powierzchni 1.232ha.

3.

tr-4czenie,podzial, zniesienie Solectwa i zmiana jego granic, odbywa siE na
zasadach okreSlonych w ustawie i Statucie Gminy, po przeprowadzeniu
konsultacjiz mieszkaricamilub z ich inicjatyrry.

4.

Zasady i tryb przeprowadzaniakonsultacji z mieszkaricami ustala odrEbna
uchwalaRadv Gminv.

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

$8
poprzez:
Soiectwouczestniczyw realizacjrzadai Gminy w szczegolnoSci
1) realizowanie na obszarzeSolectwa zadari i kompetencji przekazanychprzez RadE
Gminy, do wykonaniaz jej upowaznienia,

2) podejmowanie uchwal w

sprawach Solectwa w

ramach przyznanych jemu

kompetencji,
3) inicjowanie dzialafi organ6w Gminy wiqzqcych siq z zaspokajaniem zbiorowych
potrzebspoleczno3ciSolectwalub dotycz4cychjego obszaru,
4) wnioskowaniedo organ6wGminy w sprawachistotnychdla mieszkaric6wSolectwa,
5) opiniowanie projektow rozstrzygniqi organ6w gminy dotycz4cych mieszkanc6w
Solectwa,
6) wystqpowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych dotycz4cych
Solectwalub jego czESci,kt6rych zalatwieniewykraczapozamo2liwoSciSolectwa.
1) wyra2anie opinii o dzialalnoSci organ6w i jednostek organizacyjnych Gminy na
obszarzeSolectwa,
8) wsp6luczestnictwo w

organizowaniu i

przeprowadzanru przez Radq Gminy

konsultacjiz mieszkaricami,
9) wsp6lpracEz radnymi z terenu Sotectwai uiatwianie radnym kontakt6w z wyborcami
m.in. w formie spotkarii dyzur6w oraz kierowania do nich wnioskow dotyczqcych
Sotectwa,
10)wspolprccez komisjami Rady Gminv, azwlaszczarozpatrywanieprzekazanychprzez
komisje sprawdotycz4cychSolectwa.

$ e
Do zakresudzialaniaSolectwanalezy w szczeg6lnoSci:
1) organizowanie zycia spoleczno-gospodarczego
oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczqcych zbi orowych potrzeb mieszkafic6w Solectwa,
2) wspieranie i inspirowanie dzialan o znaczeniu lokalnym zmierzajqcych do poprawy
warunk6w 2y cia mieszkaric6wSolectwa,
3) dzialanienarzecz rozwoju samorz4dno5cilokalnej,
4) dzialanienarzecz rozwoju Solectwa,
5) inspirowaniewsp6lnychprzedsiEwziEc
na rzeezpoprawy infrastrukturySolectwa,
6) organizowanie przez mieszkanc6w Solectwa rvspolnych prac i przedsiEwziqi
spolecznie u?y1teczny
ch,
7) inicjowanie dzialah na rzecz przestzegania prawa i porz4dku publicznego oraz
bezpieczeristwa
mieszkaric6w.
8) stymulowanierozwoju inicjatyw spolecznych.dzialalnoScikulturalnej i sportowej na
terenieSoiectwa,
9) inicjowanie i udzial w organizowaniu odczyt6w i imprez o charakterzekulturalnooSwiatowymi sportowym,
J

10)tworzenie warunk6w do rozwoju kulturalnego i zapewnieniaopieki, organizowania
czasuwolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i mlodzie?y w Solectwie,
11)inicjowanie ftZnych form pomocy spolecznej, pomocy s4siedzkiej i
w

szczeg6lnoSci dla mieszkaric6w niepelnosprawnych, w

innej

podeszlym wieku,

dotkniEtych klgskami zywiolowymi lub znajduj4cych siq w innej trudnej sy'tuacji
Zyciowej,
12) organizowaniesamopomocymieszkaric6wi wsp6lnychprac na rzecz Solectwa,
l3)ksztaltowanie dobrych stosunk6w sEsiedzkichi pomocy w rozstrzyganiu spor6w
sqsiedzkich,
14)inicjowame dzialahmaj4cychna celu poprawQstanu sanitarnego,porzqdku i estetyki
Solectwa,
l5)reprezentowanie interes6w spolecznoScisoleckiej wobec organ6w administracji
publiczneji innych podmiotow zycia publicznego,
16)wsp6ldzialanie z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi
insty'tucjamioraz organrzacjamispolecznymi dzialaj4cymi na obszarzeSolectwa,
17)wsp6idzialaniez organamiadministracjipublicznejw dziedzinieochronySrodowiska.
18)wspolptacaz wla6ciwymi organamii instytucjami m.in. w zakresieochrony zdrowia,
pomocy spolecznej. oSwiaty, kultury, kultury frzycznej, porz4dku publicznego
i ochronyprzeciwpozarowej,
19)wspolpracaz sqsiednimiSolectwamiw zakresiewykonaniawsp6lnychprzedsiEwziEl,
20) podtrzymywanietradycji kulturowych na terenie Solectwa.

Til
ROZDZTATORGANIZACJAI ZADANIA ORGANOWSOI,ECTWA

s10
MieszkaricySotectwapodejmuj4rozstrzygniEciaw glosowaniupowszechnymlub za
poSrednictwem
organ6wSoiectwa.

$11
1.

Organami
Sotectwa
sE
1) ZebranieWiejskie,
2) Soltys.

2.

DzialalnoSd
Soltysawspomaga
RadaSolecka.

3.

KadencjaSoltysaorazRadySoleckiejwynosi4lata,liczqcod datyjej wyboru.

4.

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

5.

Po uplywie kadencji Soltys dzialado dnia wyboru nowego Soltysa.

6.

Dzialaniaorgan6wSolectwas4jawne.

7.

Jaw'noSidzialaniaorgan6w Solectwaobejmuje prawo mieszkanc6wSolectwado
uzyskania informacji o dzialalnoSci organ6w Solectwa oraz prawo do
zaznajomieniasiE z protokolami Zebran Wiejskich i posiedzeriRady Soleckiej,
uchwalami podjgtymi na Zebraniu Wiejskim, programami pracy Solectwa oraz
pisemnymi odpowiedziami organ6w gminy na przedstawione im uchwaly,
wnioski i opinie ZebraniaWiej skiego.

8.

Informacje okreSlonew ust. 7 molna uzyskai wUrzqdzie Gminy lub u Soltysa
wsi.

wieiskie
Zebranre
$12
1.

ZebranieWiejskiejest organemuchwalodawczymSolectwa.

2.

Prawo do udzialu w ZebraniuWiejskim maj4uprawnieni mieszkaricySolectwa.

$ 13
1.

Zebranie Wiejskie podejmuje uchwaly we wszystkich sprawach naleaqcychdo
zakresu dzialaniaSolectwa.

2.

Do wyl4cznejwiaSciwo6ciZebraniaWiejskiego nale|y:

1) wyb6r i odwolanieSoltysai Rady Soleckiejlub poszczegolnych
jej czlonk6w,
2) uchwalanieprogram6w dzialania Solectwa,
3) stanowienieo kierunkach dzialaniaSoltysa,
4) okresowairoczna ocenadzialalno5ciSoltysai Rady Soieckiej,
5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdariSoltysa z wykonania uchwal Zebrania
Wiejskiego,
6) wyrazanieopinii w sprawachokreSlonychprzepisamiprawa lub w kt6rych o ich
wyraZeniewyst4pil wlaSciwyorgan Gminv,
7) ustalanie zadahdo realizacji przez Soltysa i Radg Soleck4 w okresie pomiEdzy
Zebraniami Wiejskimi,
8) powolywaniedoraZnychkomisji,

9) wystEpowanie z inicjatywE uchwalodawcz4 do Rady Gminy we wszystkich
sprawachdotycz4cychspolecznoSci
lokalnej,
10)podejmowanie uchwal w sprawach finansowych i gospodarczych solectwa,
w ramachpruyznanychjemu kompetencji,
l1) okreSlaniesposobu korzystania ze skladnik6w mienia stanowiecegowlasnoSd
Gminy przekazanych Solectwu do zarz4dzaniai korzystania oraz przeznaczania
dochod6wuzyskanychz tego 2rodla,
12)wnioskowanie o zabezpieczeniew budzecie gminy Srodk6w finansowych na
realizacjqzadahw Solectwie.
13)ustalenie propozycji i wniosk6w do projektu budzetu Gminy na kaZdy rok
budzetowyi przedkladanieich W6jtowi,
14)ustalaniezasadwspoldzialaniaz innymi Solectwamiw celu realizacji wsp6lnych
zadan,
15)okreSlanie cel6w i

warunk6w wsp6lpracy z

organami samorz4dowymi,

stowarzyszeniamioraz organizacjamispolecznymi.

$14
1.

ZebranieWiejskie odbywa siq w miarq potrzeby.

2.

ZebranieWiejskie zwoluje Soltys:
1) z wlasnejinicjatywy,
2) na zqdanie co najmniej 115

mieszkaric6w uprawnionych do udziaiu

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

W6jt Gminy zwoluje Zebranie Wiejskie w sprawach wyboru Soltysa i Rady
Soleckiej oraz w sytuacji, gdy Soltys nie zwola zebrania bEd4c do tego
zobowiEzanylub w sytuacjachnaglych (tj. dluzszanieobecnoSiSoltysa.choroba).

4.

Soltys lub W6jt Gminy zwoluj4c ZebranieWiejskie ustalatermin i miejsce oraz
projekt porz4dku obrad Zebrania.

5.

ZebrameWiejskie zwolywane na wniosek mieszkaric6w,Rady Gminy lub W6jta
Gminy winno odbyc siE w terminie 7 dni. chyba, 2e wnioskodawcaproponuje
termin po2niejszy.

$15
1.

O terminie, miejscu i porz4dku obrad Zebraria Wiejskiego Soltys powiadamia
mieszkafic6w Solectwa w spos6b zv,ryczajowoprzyjqty, co najmniej na 3 dni
przeddniem obrad.

2.

Soltys ka2dorazowo obowi4zany jest powiadomid o planowanym terminie
ZebraniaWiejskiego Wojta co najmniej na 3 dni przedterminemjego zwolania.

$ 16
L

Uprawnionym mieszkafcom Solectrvabiorqcym udzial w Zebranru Wiejskim,
przysluguj4 nastqpuj4ceprawa:
1) inicjatywy uchwalodawczej,
2) udziaiu w dyskusji nad kazd4sprawqobjqt4porz4dkiemobrad,
3) zadawaniap)tafl Soltysowi, czlonkom Rady Soleckiej i obecnym na Zebraniu
Wiejskim przedstawicielomorgan6wgminy,
4) Zqdamautrwaleniaw protokolewlasnychczynnoSci,
5) udzialu w glosowaniu,
6) zglaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych
organachSolectwa.

2.

W Zebraniu Wiejskim mogg takle uczestniczyc bez prawa giosowania
przedstawicieleorgan6w gminy, radni gminy oraz zaproszenigoScie.$ 12 ust. 2
stosujesiq odpowiednio.

a

Obrady Zebraria Wiej skiego sqjawne.

$17
I.

Zebranie Wiejskie mohe podejmowad uchwaly, gdy uprawnieni mieszkaricy
Solectwa zostali o nirn prawidlowo powiadomieni zgodnie z wymogami
niniejszegoStatutui uczestniczyw nim co najmniej 1/10 mieszkairc6wSolectwa
uprawnionychdo udzialu w Zebraniu.

2.

Je2eliw Wznaezonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy wymagana
liczba rnieszkafc6w upraw'nionychdo glosowania,zwolujqcy Zebranie Wiejskie
mo2ezarzqdzicodbycienastQpnego
Zebraniapo uplywie 30 minut od pierwszego
ustalonegoterminu w tym salnym dniu. kt6rego rozstrzygniEciasq wiqz4ce bez
wzglEduna liczbq uprawnionychmieszkaric6wSolectwabiorqcychw nim udzial

$ 18
1.

Porz4dekobrad ustala ZebranieWiejskie na podstawie projektu przedloZonego
przez Soltysa.

2.

Obradom ZebraniaWiejskiego przewodniczySoltys, aw raziejego nieobecnoSci.
W znaczonyprzez Zebr anie Wi ejskie uprawniony mieszkaniec Soiectwa.

$1e
1.

Zkaldego ZebraniaWiejskiego sporzqdzasiq protok6i.

2.

Do protokolu dol4czasiq:
1) listq osob obecnychnaZebraniu,
2) inne wskazanew protokole zalqcznlkr.

3.

ZebrameWiejskie.
FunkcjEprotokolantapelni osobav\ryznaczonaprzez

4.

Protokol z Zebrania Wiejskiego sporzqdzasiE w dw6ch egzemplarzach,jeden
egzemplarzznajduje siq do wgl4du u Soltysa.natomiastdrugi egzemplarzSoltys
przekazujeWojtowi.

5.

Wyci4gi z protokol6w i uchwaly Zebrania Wiejskiego, Wojt przekazqe
j ednostkomorganizacyjnym.
zainteresowanym

6.

Kaady mieszkaniec solectwa ma prawo wglqdu do protokolu z Zebranta
Wiejskiego,robienia z niego notatekoraz wyci4g6w.

s20
1.

ZebranieWiejskie vtyralaswojqwolq w formie uchwal.

2.

Uchwaly Zebrania Wiejskiego podejmowane s4 zwyklq wiqkszoSci4 glosow
w glosowaniujawnym, je2eli Statutnie stanowi inaczej.

3.

Uchwaly ZebraniaWiejskiego podpisujeprow'adz4cyZebrameWiejskie.

4.

Soitys oglaszauchwaly Zebraniaprzezrozplakatowaniena tablicachogloszerilub
w miejscachzwy czajowoprzyjqtych w Solectwie.

5.

Uchwaly Zebrania Wiejskiego Soltys niezwlocznie ptzekazuje W6jtowi, ktory
objEtenimi sprawy zalatwrawe wlasnym zakresie.przekazujedo rozpatrzeniana
sesji Rady Gminy lub przekazuje innemu organowi wlaSciwemu do ich
zalatwtenta.

Soltysi Rada Solecka

$21
1.

Soltys jest organem wykonawczym Solectwa i reprezentuje Solectwo na
zewnqtrz.

2.

W

okresie niemo2noSci pelnienia funkcji przez Soltysa, spowodowanej

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

Soltys wykonuje uchwaiy Zebrania Wiejskiego oraz inne zadarna okreSlone
przepisami prawa oraz uchwalami i zarzqdzemamiorgan6w gminy.

4.

Do zadahSoltysa naleZyw szczegolnoSci:
1) zwolywanie i przewodniczenieZebraniomWiejskim,
2) przygotowyrvanie projektu porz4dku obrad oraz projekt6w uchwal Zebrania
Wiejskiego,
3) wykonyw-anie uchwal Zebrania Wiejskiego i skladanie informacji o ich
wykonaniu,
4) wykonywanie uchwal i zarzqdzehorgan6w Gminy,
5) przedstawianiena Zebraniach Wiejskich informacji ze swej dzialalnoSci
i dzialalnoSciRady Soleckiej,
6) reprezentowanie mieszkaric6w Solectwa wobec organ6w Gminy,

a

w szczeg6lnoSciprzekazywanie wniosk6w, uwag, opinii i interwencji
mieszkaric6w w sprawach dotyczqcych zaspokajaniazbiorowych potrzeb
mieszkat'rc6wSolectwa,
1) wystqpowanie z

wnioskami

i

interpelacjami w

imieniu

organ6w

i mieszkaric6wSotectwa,
8) uczestniczeniew sesjachRady Gminy oruz w pracachkomisji Rady Gminy na
zaproszenie ich przewodniczqcych,na zasadachokreSlonych w Statucie
Gminy,
pomiqdzy

organami

i jednostkami organizacyjnymi Gminy a mieszkafcami w

sprawach

9) zapewnianie sprawnego przeplywu

informacji

publicznychdotyczqcychSolectwa,
10)organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiqwziqi spolecznych
maj4cychna celu poprawQwarunk6w zycia mieszkaric6wSotectwa,
11) wsp6lpracaz UrzEdemGminy i gminnymi jednostkamiorganizacyjnymi.oraz
organizacjami spolecznymi dzialaj4cymi w soiectwie w zakresie sprawnej
realizacji zadartpublicznych Solectwa.

12)upowszechnieniewSr6d mieszkaric6w Solectwa treSci uchwal Rady Gminy
r

zarz4dzen W6jta. w

szczeg6lnoSci zawieraj4cych przepisy prawa

miejscow'ego.jak r6wnie2 komunikat6w, obwieszcze{ i innych informacji
poprzez rozplakatowanieich na tablicach ogloszerioraz informowanie o ich
treSciw trakcieZebrani biez4cychkontakt6w z mieszkaricami,
13)udzielanie

pracownikom

UrzEdu

Gminy

gminnych

i

jednostek

organizacvjnychpomocy o charakterzeinformac,vjnym przy wykonywaniu
przeznich zadanz zakresuadministracjipublicznej,
14)udzielanie informacji innym uprawnionym osobom i instytucjom w celu
realizacji zadan o charakterze doraZnym (spisy powszechne, dorEczanie
przesylek,ankietowaniemieszkaric6w,itp.),
15)udzielanie kurierom niezbEdnejpomocy w dorgczaniu kart powolania do
odbycia cwiczefrwoj skow.l'chprzeprowadzanych w trybie natychmiastowego
stawiennictwa oraz do czyrnej sluzby wojskowej w rczie ogloszenia
mobilizacjii w czasiewojny,
16)wykonywanie powierzon,t,ch przez ustawodawcEinnych zadah z zal<resu
administracji publicznej,
l7) infornrowanieW6jta o planowanychterminachi tematyceZebranWiejskich,
18)udzial w naradachSohysoworganizowanychokresowoprzez W6jta Gminy,
19)przekazyw.anieodpowiednio Zebraniu Wiejskiemu i organom gminy opinii
i stanowiskRady Soleckiej,
20) pelnienieroli mqla zaufaniaw Solectwie,
21) kierowanieakcjqpomocy w razie wypadk6w losowych i klEsk zywioiowych,
22) dokonywaniepoboru w drodze inkasa podatkow i oplat oraz poboru innych
nale2noScipieniEZnychod mieszkahc6w Solectwa, w zakresie ustalonym
przez RadEGminy,
23)udziat w zarzqdzaniumieniem komunalnym znajduj4cym sig na terenie
Solectwa poprzez

formulowanie

wniosk6w

i

opinii

dotycz4cych

gospodarowaniatym mieniem oraz podejmowanie dzialah na rzecz ochrony
tegomienia,
24) infornrowanie mieszkanc6w Soiectrva, w spos6b zwyczajowo przl'jqty.
o wszystkichsprawachistotnychdla gminy i Solectwa.

5.

Soltys moze ustalii dni, godziny i miejsce przyjrnowania mieszkanc6w
w sprawachSolectwaoraz powiadomii o tym mieszkaricowna tablicy ogloszeri
Solectwa.

10

6.

W celu udzielenia Sohysowi stalej pomocy w przygotowaniu material6w
i w organizacji zebrari W6jt Gminy .vq.vznacza
poszczeg6lnych pracownik6w
Urzqdu Gminy do kontaktu z Solectwem.

522
lJdzial Sottysaw sesjachRady Gminy, wysokoSi diet za udzial w sesji oraz zwrot koszt6w
podroLysluZbowejregulujeodrgbnauchwalaRady Gminy.

$23
1.

Dziaialno6iSoltysawspomagaRadaSolecka.

2.

RadaSoleckama charakteropiniodawczyi doradczy.

3.

RadaSoleckaskladasiq z 3-5 czlonk6w.

4.

W sklad Rady Soleckiejwchodzi Soltys.

5.

Liczbq czlonk6w Rady SoleckiejokreSlaZebranieWiejskie w drodzeuchwaly.

6.

Rada Soleckar.lybieraze swojegogronaprzewodniczqcego.

7.

RadaSoleckaw szczeg6lnoSci:
l) opiniuje projekt porz4dku obrad Zebrania Wiejskiego przygotowany pruez
Soitysa.
2) opracowuje i przedklada Zebraniu Wiejskiemu projekt planu pracy Rady
Soleckiej,
3) przygotowuje dla ZebraniaWiejskiego informacjeze swojej dzialalno5ci,
4) r,rystgpujewobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz4cymi udzialu
mieszkaric6w w r ozwiqzywaniu problem6w Solectwa,
5) wspoldzia\a z Soitysem w przygotowaniu projekt6w uchwal Zebrania
Wiejskiego.

$24
i.

Posiedzenia Rady Soleckiej zwoluje Soitys w miarE potrzeby, z wlasnej
inicjatywy lub z inicjatywy W6jta Gminy.

2.

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

3.

PosiedzeniomRady SoleckiejprzewodniczyPrzewodnicz4cyRady Soieckiej.

4.

PrzewodniczEcyRady Soleckiej organizujepracg Rady Soleckiej i przewodniczy
jej

posiedzeniom, przedstarvia porz4dek posiedzenia i

prawidlowym przebiegiem.

1i

czuwa nad jego

5.

Uchwaly Rady Soleckiej zapadaj4zwyklq wiEkszoSciqglos6w w glosowaniu
jawnym.

6.

ZposiedzeriRady Soleckiej sporzqdzasiEprotok6l.

7.

DzialalnoSiRady Soleckiejma charakterspoieczny.

KOZDZIAT,IY
ZASADY I TRYB WYBOROWORGANOWSOI-ECTWA

$2s
1.

Wyb6r i odwolanie Soltysa i Rady Soieckiej nale2qdo wyi4cznej kompetencji
ZebraniaWiejskiego.

2.

Zebranie Wiejskie do przeprowadzeniawybor6w Soltysa i Rady Soleckiej
zwoluje Wojt Gminy, nie po2niej ruZ w terminie 6 miesiEcy po uplywie ich
kadencji.

3.

Zebranie"o kt6rym mowa w ust. 1, prowadzi osoba wybrana przez Zebranie
Wiejskie spo6r6dmieszkaric6wSoiectwaposiadaj4cychczynne prawo wyborcze
w giosowaniuj awnym zvryklqwiEkszoSciq glo s6w.

4.

Porz4dek Zebrania Wiejskiego zwolanego w celu wyboru Soltysa i Rady
Soleckiejpowinien w szczegolnoSci
zawierai:
l) wyb6r przewodniczqcegoZebraniai protokolanta.
2) zlolenie sprawozdania z dzialalnoSci Soltysa i Rady Soleckiej za okres
kadencji.
3) dyskusjEnad sprawozdaniem,
4) wybor Komisji Skrutacyjnej,
5) zgloszeniekandydat6wna Soltysai czlonk6w Rady Soleckiej,
6) lv.vborSoltysa,
l)

wyb6r Rady Soleckiej,

8) r,volnewnioski i zapyania.

$26
Czynne i bierne prawo wyborcze dotycz4ce wyboru Soltysa przysluguje uprawnionym
mieszkaricomSolectwa.

527
l.

Soitysaoraz czlonk6wRadySoleckiejwybierasiEspodr6dnieograniczonej
liczby
kandydatow

T2

2.

Uprawnionymi do zglaszaniakandydatur na stanowisko Soltysa i czlonk6w Rady
Soleckiej s4 stali mieszkaricy Solectwa posiadaj4cy czynne prawo wyborcze,
obecnina Zebraniu Wiej skim.

3.

Kandydatow na Soltysa i czlonk6w Rady Soleckiej zglasza siE na Zebraniu
Komisj i Skrutacyjnej.
Wiej skim do Przewodniczqcego

4.

Warunkiemprzyjqciakandydaturyjest zgodakandydatawyra2onaustniew' czasie
obrad Zebranialub na piSmiew razienieobecnoScikandydata.

$28
i.

Dla wazno6ci wyboru Soltysa i Rady Soleckiej wymagana jest obecnoSi na
ZebranruWiejskim co najmniej 1/10 uprawnionychdo glosowaniamieszkaric6w
Soiectwa.

2.

podpisemna liScieobecnoSci.
ObecnoSipotwierdzasiEwlasnorQcznym

3.

W przypadku braku wymaganej obecnoSci na Zebraniu uprawnionych do
glosowania mieszkaric6r,ry'
Soiectwa stosuje siE odpowiednio zapisy $ 17 ust. 2
niniejszegoStatutu.

$2e
1.

Wybory przeprowadzaKomisja Skrutacyjnaw skladzie3-5 os6bwybranaspoSr6d
uprawnionych do glosowania uczestnik6w Zebrania Wiejskiego w glosowaniu
j awnym zwykl4 wiqkszoSci4gios6w.

2.

Czionkiem Komisji nie moze byi osobakandyduj4cana Soltysalub czlonkaRady
Soleckiej.

3.

Do zadanKomisji Skrutac.vjnejnalezy:
1) wyb6r Przewodniczqcego
Komisji,
2) przedstawienieuczestnikom Zebrama trybu przeprowadzaniawybor6w oraz
warunk6w waznoSciglosu,
3) przyjEcie zgloszen kandydat6w i oSwiadczefi o wyrazeniu zgody na
kandydowanie,
4) przygotowaniekart do glosowania,
5) przeprowadzenieglosowania.
6) ustaleniei ogloszeniewynik6w wybor6w,
7) sporz4dzeniei przekazanieW6jtowi protokolu z wynik6w glosowania wraz
z kartami do glosowania.

4.

Czlonkowie Komisji Sknrtacyjnejpelni4 swe funkcje spolecznie.

1 a
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$30
l.

wybor6w Komisja Skrutacyjnasporzqdzaprotok6i.
Z przeprowadzonych

2.

Protok6l Komisji Skrutacyjnejpowinien zawieraf:
1) skladKomisji Skrutac.yjnej,
2) iloSi os6b uprawnionychdo glosowania.w tym ilodi os6b bior4cych udzial
w glosowaniu.kt6rym wydano karty do glosowania,
3) imiona i nazwiska zgloszonychkandydat6w na Soltysa i na czionk6w Rady
Soleckiej,
4) iloSi oddanych kart do glosowania, w tym iloSd kart waZnych i kart
niewaznych.
5) iloSi oddanychgios6w, w tym glos6w wa2nychi niewaZnych,
6) iloScglosow wa2nieoddanychnaposzczeg6lnychkandydat6w.
7) stwierdzeniedokonanegolub niedokonanegowyboru.

\-

3.

kopiq wvwiesza siE na tablicy
Protokoi sporzqdzasiq w dwoch egzentplarzach,
ogloszenSolectwa,a oryginal niezwloczniedostarczaWojtowi.

4.

Protokol podpisuj4czlonkowieKomisji Skrutacyjnej.

$31
1.

Glosowanieodbyw'asiEodrqbniedla wyboru Soltysai Rady Soleckiej.

2.

Jeaehwyboru Soltysa i Rady Soleckiej dokonuje siE na tym samym Zebranru
Wiejskim, w pierwszej kolejnoSci przeprowadza siq glosowanie dla wyboru
Soltysa, a w drugiej kolejnoSci przeprowadza siQ glosowanie dla wyboru
czlonk6w Rady Soleckiej.

.\-

3.

Wyboru Soltysai czlonk6w Rady SoleckiejdokonujesiEw giosowaniutajnym.

4.

Wybory przeprowadzasiq na kartachdo gtosorvania.

5.

Karta do glosowania powinna zawierac w kolejnoSci alfabetycznej nazwiska
kandydat6w orazpieczgi Urzqdu Gminy.
i imiona wszystkichzarejestrowanych

6.

Na karcie do giosowania zamteszcza siQ zwigzlq informacjE o sposobie
glosowania.

7.

Karta mo2ebyi zadrukowanatylko po jednej stronie.

8.

Przed przvst4pieniem do glosowania, wyborca potwierdza wlasnorqcznym
podpisem w spisie os6b uprawnionych do glosowania (liScie obecnoScina
Zebraniu)odbi6r karty do glosowania.

l4

$32
t.

W wyborach Soitysawyborca glosuje na okreSlonegokandydata,stawiajqc znak
,,x" w kratce zlewej strony obok nazwiskanajwyZejjednegokandydata.

z.

Za niewazny uznajesiE glos,je2eli na karcie do glosowaniapostawionoznak ,.x"
w kratce z lewej strony obok nazwiska wiEcej niZ jednego kandydatana Soitysa
albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska zadnego kandydata,
zzastrzeheniem
ust.3.

a
J.

W razie zarejestrowaniajednego kandydata na Soltysa, wyborca glosuje na
kandydata stawiaj4c znak ,,x" w kratce oznaczonejsiowem .,TAK" z lewej strony
obok nazwiska kandydata.Postawienieznaku ,,X" w kratce oznaczonejslowem
,,NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza,Zejest to glos waZny
oddanyprzeciwko wyborowi kandydatana Soitysa.Postawienieznaku ,,x" w obu
kratkach albo nie postawienieznaku ..x" w Zadnejkratce powoduje niewazno66
glosu.

4.

Za wybranegona Soltysaw przypadkuokreSlonymw ust. 3 uwaza siEkandydata,
kt6ry otrzymal wiqkszq lloic glos6w na ,,TAK". W przypadku gdy kandydat
uzyskai wiEksz4 iloSi glos6w na ,,NIE", przeprowadza siE ponowne wybory
w tym samymdniu lub w innym terminie.

5.

W przypadku wybor6w, o ktdrych mowa w ust. 3, w protokole glosowania
wymienia siE ponadto liczbE glosow waZnie oddanych przeciwko wyborowi
kandydatana Soltysa.

$33
I

W wyborach czlonk6w Rady Soleckiej wyborca glosuje na okreSlonych
kandydat6w, stawiaj4c znak ,,x" w kratce z lewej strony obok nazwisk tylu
kandydat6w,ilu czlonk6wjest wybieranychdo Rady Soleckiej.

2.

Za niewa2,nyuznajesig glos,jezeli na karcie do glosowaniapostawionoznak ,,x"
w kratce z lewej strony obok nazwisk wiEcej kandydat6w niZ wybieranychjest
czlonk6w Rady Soleckiej lub nie postawiono znaku ..x" w kratce z lewej strony
obok nazwiskazadnesokandvdata.

$34
Dopisaniena karciedo glosowaniadodatkowych
nazwiskalbopoczynienieinnychdopiskow
pozakratk4nie wplywana waZnoSiglosu.
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$35
1.

Za v'rybranegona Soltysa uwala siq tego kandydata, ktory otrzymal najwigkszq
liczbE walnie oddanychglos6w.

2.

W

przypadku uzyskania jednakowej iloSci glos6w przez kandydat6w

uniemoZliwiaj4cej wyb6r. przeprowadza siQ wybory ponowne pomiqdzy
kandydatami,kt6rzy uzyskali tq sam4najwiqksz4liczbg g1os6w.

$36
1.

Czlonkami Rady Soleckiejzostaj4uybrani kandydaci.ktorzy uzyskali najwiEksz4
liczbq wa2nteoddanychglos6w.

2.

W przypadkuuzyskaniajednakowejliczby gios6w przez kilku kandydat6w,
przeprowadzasiq ponownewybory pomiqdzytymi kandydatami,ktorzy uzyskali
tq samEliczbg glos6w.

3.

Pierwszeposiedzenienowo wybranej Rady Soleckiejpowinno odbyi siEw ci4gu
7 dni od daty wybor6w.

4.

Na pierwszymposiedzeniuRada Soleckawybiera spoSrodsiebie
Przewodniczecego
Rady Soteckiej.

$37
1.

Zebrame Wiejskie moze odwolai Soltysa i czlonk6w Rady Soleckiej przed
uplywem kadencji.

2.

Z wnioskiem o odwolaniemog4wyst4pic:
i) rrieszkaricySolectwaw liczbie 1/5 os6b upralvnionychdo udzialu w Zebraniu
Wiejskim,
2) Rada Gminy,
3) W6jt Gminy.

3.

Uprawnionym do zlo2eniawniosku o odwolanie czlonk6w Rady Soleckiej jest
tak2eSoltys,a do odwolaniaSoltysa- takaeRada Soiecka.

4.

Wniosek o odwoianie Soltysai czlonk6w Rady Soleckiej skladanyjest na piSmie
i wymaga uzasadnienia.

5.

Wniosek mieszkafic6w Solectwa uprawnionych do glosowania o odwolanie
Soltysa i czlonk6w Rady Soleckiej wymaga poparcia udzielonego w formie
wlasnorqcznegopodpisuzlozonegopod r,vnioskiem.

6.

Zarzqdzenteo zwolaniu Zebrania Wiejskiego w' celu odwolania Soltysa ze
stanowiskawydaje W6jt.
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7.

Zebranie Wiejskie w sprawie odwolania czlonka Rady Soleckiej zwoluje Sohys
lub W6jt Gminy.

8.

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

9.

Odwolanie Soitysa oraz czlonk6w Rady Soleckiej nastEpuje w

trybie

przewrdzianymdla ich wyboru.
10. Odwolanie nastEpuje.jeSli jest to mozliw€, po wysluchaniu zainteresowanych
os6b.
11.

JeZeliwniosek o odwolanie nie uzyskal wymaganej wiEkszoScigios6w, kolejny
wniosek moze byc zgloszony nie wczeSniej niz po uplywie

6 miesiEcy od

poprzedniegoglosowaniaw tej sprawie.

$38
l.

W przypadkuodwolania lub ust4pieniaSoitysa,W6jt zwoluje ZebranieWiejskie
w trybie okreSlonymniniejszym Statutemw celu wyboru nowego Soltysa.

2.

Wybor6w uzupelniaj4cych nie przeprowadza siq, jezeli do korica kadencji
pozostaionie r.viqcejniZ 6 miesiqcy.W takim przypadku obowi4zki Soltysapelni
czlonekRady Soleckiejwskazanypnez Radq Soleck4.

$3e
1.

Wybory uzupelniaj4ce do skladu Rady Soleckiej przeprowadza Zebrame
Wiejskie.

2.

Wybory uzupelniaj4cedo Rady Soleckiej odbywaj4 siE na zasadachokreSlonych
w Statucie.

P(OZDZTAN,V
ZAKRESZADAN PRZEKAZYWANYCHSOI.ECTWUPRZEZGMINE
ORAZSPOSOBICH REALTZACJI
$40
Przekazame
poszczeg6lnych
zadansolectwuprzezgminqorazspos6bich realizacjinastqpuje
nazasadach
okreSlonych
w odrqbnejuchwaleRadyGminy.
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ROZDZTALVI
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANOW GMINY
NAD DZIAI- ALNOSCIA ORGANOW SOI,ECTWA

1.

$41
Nadz6r nad dziatalnoSci4
organ6wSolectwasprawujeRadaGminy.

2.

Organy nadzoru maj4 prawo Z4dania niezbqdnych informacji, sprawozdan,
danych i wyjaSnieri dotyczqcych funkcjonowania Soiectwa, przeprowadzania
jego organ6w.
kontroli orazuczestnictwaw posiedzeniach

$42
1.

Soltys przekazujeuchwaly organ6w kolegialnych Solectwaw terminie 7 dni od
dnia ich podjqciaW6jtowi Gminy.

2.

Wojt Gminy w nzie stwierdzenia niezgodnoSci uchwaly organu Solectwa
z prawem lub

niezgodnoSciz uchwal4 budzetowq Gminy, podejmuje Srodki

maj4ce na celu wyeliminowanie uchwaly z obrotu prawnego i zalecaSoltysowi
sposobpodjgciaczynnoScizmierzajqcychdo podjqciaprawidlowej uchwaly.

$43
1.

KontrolE finansow4dzialalnoSciorgan6wSolectwasprawujeSkarbnikGminy.

Z.

Kontrolq wykorzystania mienia komunalnego przekazanegoSolectwu sprawuje
W6jt Gminy.

PtOZDZIAI- VII
POSTANOWIENIA KONCOWE

$44
Zmrany Statutu Solectwa dokonuje Rada Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego b4d2
z wlasnej inicjatywy po konsultacji z mieszkaricami Solectwa w trybie i na zasadach
okreSlonychw odrqbnejuchwaleRady Gminy.

$45
Wykonanieuchwaly powierza siEWojtow'i Gminy Domaszowice.
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s46
Traci moc uchwala Nr III/17/98 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 grudnia 1998r.
w sprarvieuchwaleniastatut6wsolectw Gminy Domaszowice.

$47
l. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Opolskiego oraz
w spos6bzwyczajowoprzyjEtyna tereniegminy.
2. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzqdowym Wojew6dztwaOpolskiego.

PRZEWOD
Jan
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