UchwalaNr XXXN 1231106
RadyGminyDomaszowice
z dnia29 czewvca
2006roku
w sprawie: uchwaleniaStatutuSolectwaWielolgka.
Na podstawieart. 35 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorz4dziegminnym
( D z . U .2 2 0 0 I r. N r 1 4 2 ,p o z. 1 5 9 1,22002r . Nr 23, po2.220,Nr 62,po2.558,Nr 1 13,
p o 2 . 9 8 4N, r 1 5 3 ,1 2 7 Ii N r2 l 4 , p o z.1806,22003
r . Nr 80,poz.7l7 iNr 162,poz.1568,
z 2004r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116, poz. 1203i Nr 167, poz. 1759,z 2005r. Nr 172,
poz.l44l iNr 175,poz.1457
orazz2006r.Nr17,poz.l28)
RadaGminyDomaszowice
uchwala,co nastgpuje:

$ l
UchwalasiqStatutSolectwaWielolgkaw brzmieniujak nihej.

$2
STATUT SOT,ECTWAWIELOL4KA
ROZDZIAT- I
POSTANOWIENIA OGOLNE
Statut okreSlaorganizacjgi zasadydzialaria Solectwa Wielolgka.

$3
U Zyte w Statucie Solectwa sformulow ania oznaczaj1
l) Gmina - Gmina Domaszowice,
2) Solectwo- SolectwoWielolEka,
3) Statut - Statut Solectwa Wielolgka,
4) Statut Gminy - Statut Gminy Domaszowice,
5) Soltys - organ wykonawczy Solectwa,
6) Rada Solecka - organ opiniodawczyi doradczy,wspieraj4cySoltysa,
7) PrzewodniczqcyRady Soleckiej - Przewodnicz4cyRady Soleckiej Solectwa,
8) ZebranieWiejskie - organ uchwalodawczySolectwa,
9) RadaGminy - RadaGminy Domaszowice,
10)W6jt Gminy - W6jt Gminy Domaszowice,
11)Urzqd Gminy -Urzqd Gminy Domaszowice,

l2) Uprawnieni mieszkaricy Solectwa

stale zamieszkuj4cy mieszkaricy Solectwa

uprawnieni do glosowania w wyborach do organ6w Gminy,
l3)ustawa - ustawaz dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dziegminnym (Dz. U.22001

r.

Nr 142,poz.l59l zp62n.zm.).

$4
przepis6wprawa,aw szczeg6lnoSci:
Solectwodzialanapodstawie
gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,
1) ustawyz dnia 8 marca1990r. o samorz4dzie
poz.l59l zp62n.zm.),
2) StatutuGminyDomaszowice,
3) niniejszego
Statutu.

ROZDZIAI-IT
NAZWA,OBSZARI ZADANIASOLECTWA
$5
Solectwo WielolEka jest jednostk4 pomocniczq Gminy Domaszowice w rozumieniu
przepis6wustawy i dziala w ramachjej osobowoSciprawnej.

$6
1.

Obszar Solectwav,ryznaczajqgraniceokreSlonena mapie Gminy.

2.

Solectwo Wielolgka obejmujeterytorium o powierzchni 339 ha.

3.

N,qczenie,podzial, zniesienie Solectwa i zmiana jego granic, odbywa siE na
zasadach okre5lonych w ustawie i Statucie Gminy, po przeprowadzeniu
konsultacji zmieszkaicami lub z ich inicjatywy.

4.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami ustala odrgbna
uchwala Radv Gminv.

$7
Solectwo realintle zadaria Gminy na swoim obszarzew zakresie okreSlonym niniejszym
Statutemoraz przekazaneuchwalami Rady Gminy.

$8
Solectwo uczestniczyw realizacji zadahGminy w szczegolnoScipoprzez:
l) realizowanie na obszarze Solectwa zadah i kompetencji przekazanych przez RadE
Gminy, do wykonaniaz jej upowaZnierlia,

2) podejmowanie uchwal w

sprawach Solectwa w

ramach przyznanych jemu

kompetencji,
3) inicjowanie dzialah organ6w Gminy wi4z4cych siE z zaspokajaniemzbiorowych
potrzebspoleczno5ciSolectwalub dotycz4cychjego obszaru,
4) wnioskowaniedo organ6wGminy w sprawachistotnychdla mieszkaric6wSolectwa,
5) opiniow'anie projekt6w rozstrzygnig6 organ6w gminy dotycz4cych mieszkaric6w
Solectwa,
6) wystEpowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych dotycz4cych
Solectwalub jego czqSci.kt6rych zalatwieniewykracza pozamo2liwoSciSolectwa,
7) vtryrazameopinii o dzialalnoSci organ6w i jednostek organrzacyjnychGminy na
obszarzeSolectwa,
8) wsp6luczestnictwo w

organizowaniu i

przeprowadzaniu przez RadE Gminy

konsultacji z mieszkaricami,
\-

9) wsp6lpracqz radnymi z terenu Solectwa i ulatwianie radnym kontakt6w z wyborcami
m.in. w formie spotkarii dyzurow oraz kierowania do nich wniosk6w dotyczqcych
Solectwa,
10)wsp6lpracEz komisjami Rady Gminy, azwlaszczarozpatrywanieprzekazanychprzez
komisje sprawdotycz4cychSolectwa.

$ e
Do zakresu dzialanraSolectwa nale?yw szczegolnoSci:
i) organizowanie 2ycia spoleczno-gospodarczego
oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkichsprawachdotycz4cychzbiorowych potrzebmieszkafrc6wSolectwa,
2) wspieranie i inspirowanie dzial.ano znaczeniu lokalnym zmierzajqcych do poprawy
warunk6w Zyciamieszkaric6wSolectwa,
3) dzialamenarzecz rozwoju samorz4dnoSci
lokalnej,
4) dzialamenarzecz rozwoju Solectwa,
5) inspirowaniewspolnychprzedsiEwzigcnarzecz poprawy infrastrukturySolectwa.
6) organizowanie ptzez mieszkaric6w Solectwa wsp6lnych prac i przedsiEwziqc
spolecznieuZltecznych,
7) inicjowanie dzialan na rzecz przestrzegania prawa i porz4dku publicznego oraz
bezpieczehstwamieszkaric6w.
8) stymulowanierozwoju inicjatyw spolecznych,dzialalnoScikulturalnej i sportowej na
terenieSolectwa.
9) inicjowanie i udzial w organizowaniu odczyt6w i imprez o charakterze kulturalnooSwiatowymi sportowym,

l0)tworzenie warunk6w do rozwoju kulturalnego i zapewnieniaopieki, organizowania
czasuwolnego oraz wypoczynku letniegoi zimowego dzieci i mlodzie?yw Solectwie,
1l) inicjowanie r62nych fbrm pomocy spolecznej, pomocy s4siedzkiej i
w

szczeg6lnoSci dla mieszkaric6w niepelnosprawnych, w

innej

podeszlym wieku,

dotkniEtych klEskami zywiolowymi lub znajduj4cych siE w innej trudnej sytuacji
Zyciowej,
12) organrzowaniesamopomocymieszkaric6wi wspolnychprac narzecz Solectwa,
13)ksztattowaniedobrych stosunk6w s4siedzkichi pomocy w rozstrzyganiu spor6w
s4siedzkich,
14)inicjowanie dzialanmaj4cych na celu poprawQstanu sanitarnego,porz4dku i estetyki
Solectwa,
15)reprezentowanieinteres6w spolecznoScisoleckiej wobec organ6w administracji
publiczneji innych podmiot6w zycia publicznego,
16)wsp6ldzialanie z organami gminy, jednostkami organizacyjnyrni gminy i innymi
insty,tucjamioruz organizacjamispolecznymt dzialaj4cymi na obszarzeSolectwa,
17)wspotdzialaniez organamiadministracjipublicznejw dziedzinieochrony Srodowiska,
18)wspotpracaz wlaSciwymi organamii instltucjami m.in. w zakresieochrony zdrowia,
pomocy spolecznej, oSwiaty, kultury, kultury frzycznej, porz4dku publicznego
i ochronyprzeciwpozarowej,
19)wspolpracaz s4siednimiSolectwamiw zakresiewykonaniawsp6lnychprzedsiEwziql,
20) po dtrzymywanie tradycji kulturorvych na terenie Solectwa.

ROZDZIAI- Iil
ORGANIZACJAI ZADANIA ORGANOWSOI-ECTWA

$10
MieszkaricySolectwapodejmuj4 rozstrzygniqciaw glosowaniupowszechnymlub za
poSrednictwem
organ6wSolectwa.

$ll
1.

Organami
Solectwa
s4
1) ZebranieWiejskie,
2) Soltys.

2.

DzialalnoSc
Soltysawspomaga
RadaSolecka.

3.

KadencjaSoltysaorazRadySoleckiejwynosi4lata,licz4cod datyjej wyboru.

4.

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

5.

Po uplyr,viekadencji Soltys dzialado dnia wyboru nowego Soltysa.

6.

Dzialaniaorgan6wSolectwas4jawne.

7.

JawnoSi dzialaniaorgan6w Solectwaobejmuje prawo mieszkaric6wSolectwado
uzyskania informacji o dziaialnoSci organ6w Solectwa oraz prawo do
zaznajomreniasiE z protokolami Zebrart Wiejskich i posiedzeriRady Soieckiej,
uchwalami podjgtymi 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 uzyskai w UrzEdzieGminy lub u Soltysa
wsi.

wieiskie
Zebrunre
$ 1 2
1.

ZebranieWiejskiejest organemuchwalodawczymSolectwa.

2.

Prawo do udzialu w ZebraniuWiejskim maj4uprawnieni mieszkaricySolectwa.

$ 13
1.

Zebranie Wiejskie podejmuje uchwaly we wszystkich sprawachnalez4cychdo
zakresu dzialaniaSolectwa.

2.

Do wyiqcznejwla3ciwoSciZebraniaWiejskiego naleZy:

jej czlonk6w,
1) wybor i odwolanieSoltysai Rady Soleckiej lub poszczeg6lnych
2) uchwalanieprogram6w dzialaniaSolectwa,
3) stanowienieo kierunkachdzialaniaSoltysa.
4) okresowai rocznaocenadzialalnoSciSoltysai Rady Soleckiej.
5) rozpatryw'aniei przyjmowanie sprawozdariSoltysaz wykonania uchwal Zebrania
Wiejskiego,
6) wyra2anieopinii w sprawachokreSlonychprzepisamiprawa lub w kt6rych o ich
wyra2eniewyst4pii wlaSciwyorgan Gminy,
7) ustalanie zada1 do realizacji przez Soltysa i Radq Soleckq w okresie pomiEdzy
ZebraniamiWiejskimi,
8) powolywanie doraznychkomisji,

9) wystEpowanie z inicjatyw4 uchwaiodawczq do Rady Gminy we wszystkich
sprawach dotyczqcych spolecznoScilokalnej,
l0)podejmowanie uchwal w sprawach finansowych i gospodarczych solectwa,
w ramachprzyznanychjemu kompetencji.
1l)okre6lanie sposobukorzystaniaze skladnik6w mienia stanowiecegowlasnoSd
Gminy przekazanychSolectwu do zarzqdzania i korzystania oraz przeznaczanra
dochod6w uzyskanychz tego 2rodla.
i2)wnioskowanie o zabezpieczeniew bud2ecie gminy Srodkow finansowych na
realizacjEzadanw Solectwie,
i3)ustalenie propozycji i wniosk6w do projektu budzetu Gminy na kazdy rok
budzetowyi przedkladanieich W6jtowi,
14)ustalaniezasadwsp6ldzialaniaz innymi Solectwamiw celu realizacjiwsp6lnych
zadan,
15) okreSlanie cel6w i

warunli6w wsp6lpracy z

organami samorz4dowymi,

stowarzyszeniamioraz organizacjamispolecznymi.

$14
l.

ZebranieWiejskie odbywa siEw miarq potrzeby.

2.

ZebranreWiejskie zwoluje Soitys:
l) z wlasnejinicjatywy,
2) na Zqdanie co najmniej ll5

mieszkaric6w uprawnionych do udziaiu

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

W6jt Gminv zwoluje Zebranie Wiejskie w sprawach wyboru Soltysa i Rady
Soleckiej oraz w sl.tuacji, gdy Soltys nie zwola zebrania bqd4c do tego
zobowiqzanylub w sltuacjachnaglych (ti. dhtlszanieobecno5iSoltysa.choroba).

4.

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

5.

ZebrameWiejskie zwolywane na wniosek mieszkafrc6w,Rady Gminy lub W6jta
Gminy winno odbyi siE w terminie 7 dni. chyba, 2e wnioskodawcaproponuje
termin po2ntejszy.

$15

1.

O terminie, miejscu i porz4dku obrad Zebrania Wiejskiego Soltys powiadamia
mieszkaric6w Solectwa w spos6b zv,ryczajowoprzyjgty, co najmniej na 3 dni
przed dniem obrad.

2.

Soltys kaldorazowo obowi4zany jest powiadomii o planowanym terminie
ZebranraWiejskiego Wojta co najmniej na 3 dni przedterminemjego zwolania.

$16
l.

Uprawnionym mieszkat'rcomSolectwa bior4c-vm udzial w Zebraniu Wiejskim,
przyslugujq nastQpuj
qceprawa:
1) inicjatywy uchwalodawczej.
2) udzialu w dyskusji nad kazd4spraw4objEt4porz4dkiemobrad,
3) zadawaniapytan Sottysowi, czlonkom Rady Soleckiej i obecnymna Zebraniu
Wiejskim przedstawicielomorgan6wgminy,
4) 2qdanrautrwaleniaw protokolewlasnychczynno5ci,
5) udzialu w glosowaniu,
6) zglaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych
organachSoiectwa.

2.

W

Zebraniu Wiejskim mog4 takhe uczestniczyc bez prawa glosowania

przedstawicieleorgan6w gminy, radni gminy otaz zaproszenigoScie.$ 12 ust. 2
stosuje sig odpowiednio.
a
J .

Obrady ZebraniaWiej skiego s4j awne.

$17
l.

Zebranie Wiejskie moze podejmowa6 uchwaly, gdy uprawnieni mieszkaricy
Soiectwa zostali o nim prawidlowo powiadornieni zgodnie z wymogami
niniejszegoStatutui uczestniczyw nim co najmniej 1/10 mieszkaric6wSolectwa
uprawnionychdo udzialu w Zebraniu.

2.

Jezeli w Wznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczywymagana
liczba rnieszkaric6wuprawnionychdo glosowania,zwolujqcy ZebranieWiejskie
moze zanqdzrc odbycienastqpnegoZebraniapo uplywie 30 minut od pierwszego
ustalonegoterminu w tym samym dniu, kt6rego rozstrzygniqcias4 wi424cebez
wzglqdu na liczbEuprawnionychmieszkaicow Solectwabior4cychw nim udzial.

$ 18
1.

Porz4dek obrad ustala Zebtanie Wiejskie na podstawie projektu przedloZonego
przez Soltysa.

2.

Obradom ZebraniaWiejskiego przewodniczySoitys. a w raziejego nieobecnoSci,
wy znaczonyprzez Zebr anie Wiej skie uprawniony mi eszkaniec Solectwa.

$1 e
1.

Zkaldego ZebrartiaWiejskiego sporzqdzasiq protokol.

2.

Do protokoludol4czasiq:
1) listEosobobecnychna Zebraniu,
2) inne wskazanew protokole zalqczntkr.

3.

ZebranieWiejskie.
FunkcjEprotokolantapelni osoba-rvqyyvznaczonaprzez

4.

Protok6l z Zebrania Wiejskiego sporzqdzasiE w dw6ch egzemplarzach,jeden
egzemplarzznajduje siE do wgl4du u Soltysa,natomiastdrugi egzemplan Soltys
przekazujeWojtowi.

5.

Wyciqgi z protokol6w i uchwaly Zebrania Wiejskiego, Wojt przekazuje
j ednostkomorganizacyjnym.
zainteresowanym

6.

Kazdy mieszkaniec solectwa ma prawo wgl4du do protokolu z Zebranta
Wiejskiego,robieniaz niego notatekoraz wyci4g6w.

$20
1.

ZebranieWiejskie wryra2aswoj4wolE w formie uchwal.

2.

Uchwaly Zebrania Wiejskiego podejmowane s4 zv'ryklq wiEkszoSci4glos6w
w glosowaniuj awnym, jezeli Statut nie stanowi inaczej.

3.

Uchwaty ZebraniaWiejskiegopodpisujeprowadz4cyZebrameWiejskie.

4.

Soltys oglaszauchwalyZebraniaptzez rozplakatowaniena tablicachogloszerilub
w miejscachzwyczajowoprzyjEtychw Solectwie.

5.

Uclrwaly Zebrania Wiejskiego Soltys niezwtocznre przekazuje W6jtowi, kt6ry
objqte nimi sprawy zalatwiawe wlasnym zakresie,przekazujedo rozpatrzeniana
sesji Rady Gminy lub przekazuje innemu organowi wlaSciwemu do ich
zalatwienia.

Soltys i Rada Soiecka

$21
1.

Soltys jest organem wykonawczym Solectwa i reprezentuje Solectwo na
zewnqtrz.

2.

W

okresie niemo2noSci pelnienia funkcji przez Soltysa, spowodowanej

przemijaj4cymi okolicznoSciami,jego obowiqzki wykonuje wyznaczona przez
niego osobaz Rady Soleckiej.
3.

Soltys wykonuje uchwaly Zebrania Wiejskiego oraz inne zadama okreSlone
przepisami prawa oraz uchwalami i zarzqdzeniamiorgan6w gminy.

4.

Do zadahSoltysa nale?yw szczegolnoSci:
1) zwoiywanie i przervodniczenieZebraniomWiejskim,
2) przygotowywanie projektu porz4dku obrad oraz projekt6w uchwal Zebranra
Wiejskiego,
3) wykonywanie uchwal Zebrama Wiejskiego i skladanie informacji o ich
wykonaniu,
4) wykonywanieuchwal i zarzqdzenorgan6wGminy,
5) przedstawianiena Zebraniach Wiejskich informacji ze swej dzialalnoSci
i dzialalnoSciRady Soleckiej,
6) reprezentowanie mieszkanc6w Solectwa wobec organ6w Gminy,

a

w szczeg6lnoSciprzekazywame wniosk6w, uwag, opinii i interwencji
mieszkaric6w w sprawach dotyczqcych zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkaric6wSolectwa,
7) wystqpowanie z

wnioskami

i

interpelacjami w

imieniu

organ6w

i mieszkaric6wSolectwa,
8) uczestniczeniew sesjachRady Gminy oraz w pracachkomisji Rady Gminy na
zaproszenie ich przewodnicz4cych. na zasadachokreSlonych w Statucie
Gminy,
9) zapewnianie sprawnego przeplywu

informacji

pomiEdzy organami

i jednostkami organizacyjnymi Gminy a mieszkaricami w

sprawach

publicznychdotyczqcychSolectwa,
10)organizor.vaniei koordynowanie inicjatyw i przedsigwziqi spolecznych
maj4cychna celu poprawQwarunk6w zycia mieszkaricowSolectwa,
11) wspolpracaz UrzEdemGminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,oraz
organizacjamispolecznymi dzialajqcymi w solectwie w zakresie sprawnej
realizacji zadahpublicznych Solectwa,

12)upowszechnieniewSr6d mieszkaric6w Solectwa tresci uchwal Rady Gminy
i

zarzqdzen W6jta, w

szczeg6lnoSci zawierajqcych przepisy prawa

miejscowego,jak r6wniez komunikat6w, obwieszczeh i innych informacji
poptzez rozplakatowanieich na tablicach ogloszerioraz informowanie o ich
treSciw trakcie Zebrahi biez4cychkontakt6w z mieszkaricami,
l3) udzielanie pracownikom Urzqdu

Gminy

gminnych jednostek

i

organizacyjnychpomocy o charakterzeinformacyjnym przy w,vkonywaniu
przez nich zadanz zakresuadministracjipublicznej,
l4)udzielanie informacji innym uprawnionym osobom i instyucjom w celu
realizacji zadan o charakterze doraznym (spisy powszechne, dorEczanie
przesylek,ankietor.vanie
mieszkaric6w,itp.).
15)udzielanie kurierom niezbEdnejpomocy w dorqczaniu kart powolania do
odbycia cwiczeh woj skowl'ch przeprow adzanych w trybie natychmiastowego
stawiennictwa oraz do czyrmej sluZby wojskowej w nzie

ogloszenia

mobilizacjii w czasiewojny,
16)wykonywanie powierzonych przez ustawodawcq innych zadan z zakresu
administracji publicznej.
17)informowanieWojta o planowanychterminachi tematyceZebrat Wiejskich,
18)udzial w naradachSoltys6worganizowanychokresowoprzez Wojta Gminy,
19)przekazywanieodpowiednio Zebraniu Wiejskiemu i organom gminy opinii
i stanowiskRady Soleckiej,
20) pelnienieroli mEla zaufaniaw Solectwie,
21) kierowanieakcj4pomocy w razie wypadk6w losowych i klgsk zywiolowych,
22) dokonywanie poboru w drodze inkasa podatkow i oplat oraz poboru innych
nale2noScipienieznych od mieszkafrc6w Solectw-a,w zakresie ustalonym
przez RadgGminy,
23)udzial w zarzqdzaniumieniem komunalnym znajdujqcym sig na terenie
Solectwa poprzez

formulowanie

wniosk6w

i

opinii

dotyczEcych

gospodarowaniatym mieniem oraz podejmowanie dzialah fla rzecz ochrony
tego mienia.
24) informowanie mieszkanc6w Solectwa, w spos6b ntyczajowo przyjqty.
o wszystkichsprawachistotnychdla gminy,i Solectwa.

5.

Soitys moze ustalii dni, godzin)r i miejsce prz,vjmowania mieszkaric6w
w sprawachSolectwaoraz powiadomic o tym mieszkanc6wna tablicy ogloszen
Solectwa.

l0

6.

W celu udzielenia Sohysowi staiej pomocy w przygotowaniu material6w
i w organizacji zebran W6jt Gminy .vqyvznacza
poszczeg6lnych pracownik6w
Urzpdu Gminy do kontaktu z Solectwem.

522
lJdziat Sohysaw sesjachRady Gminy, wysokoS6diet za udzralw sesji oraz zwrot koszt6w
podro?ysiuzbowejregulujeodrqbnauchwalaRady Gminy.

$23
1.

DziaialnoSi SoltysawspomagaRadaSolecka.

2.

Rada Soleckama charakteropiniodawczyr doradczy.

3.

RadaSoleckaskiadasiEz 3-5 czlonk6w.

4.

W sklad Rady Soleckiejwchodzi Soitys.

5.

Liczbq czlonk6w Rady SoleckiejokreSlaZebranieWiejskie w drodzeuchwaly.

6.

Rada Soieckawybiera ze swojegogronaprzewodniczqcego.

7.

RadaSoleckaw szczeg6lnoSci:
1) opiniuje projekt porz4dku obrad Zebrania Wiejskiego przygotowany przez
Soitysa.
2) opracowuje i przedklada Zebraniu Wiejskiemu projekt planu pracy Rady
Soieckiej,
3) przygotowuje dla ZebraniaWiejskiego informacjeze swojej dzialalnoSci,
4) wystEpujewobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz4cymi udzialu
mieszkaric6w w r ozwi qzywaniuproblem6w Solectwa,
5) wsp6ldziala z Soltysem w przygotowaniu projekt6w uchwai Zebrania
Wiejskiego.

1.

924
Posiedzenia
Rady Soleckiejzwoluje Soitys w miarEpotrzeby,z wiasnej
inicjatyuy lub z inicjatywy W6jta Gminy.

2.

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

3.

PosiedzeniomRady SoleckiejprzewodniczyPrzewodnicz4cyRady Soleckiej.

4.

PrzewodniczEcyRady Soleckiej organizujepracERady Soleckiej i przewodniczy
jej

posiedzeniom, przedstawia porz4dek posiedzenia i

prawidlowym przebiegiem.

l1

czuwa nad jego

5.

Uchwaly Rady Soleckiej zapadaj4 zwykl4 wiqkszoSci4glos6w w glosowaniu
jawnym.

6.

Z posiedzeriRady Soleckiej sporzqdzasiEprotok6i.

7.

DzialalnoSiRady Soleckieima charaktersoolecznv.

ROZDZIAL IV
ZASADY I TRYB WYBOROW ORGANOW SOI-ECTWA
$25
1.

Wyb6r i odwolanie Soltysa i Rady Soleckiej nalea4do wyl4cznej kompetencji
ZebramaWiejskiego.

2.

Zebrame Wiejskie do przeprowadzeniawybor6w Soltysa i Rady Soleckiej
zwoluje W6jt Gminv, nie po2niej niz w terminie 6 miesiqcy po uplywie ich
kadencji.

3.

Zebrante.o kt6rym mowa w ust. 1, prowadzi osoba wybrana przez Zebranie
Wiejskie spoSr6dmieszkaric6wSolectwaposiadaj4cychczynne prawo wy'borcze
w glosowaniujawnym zwyki4 wiEkszoSci4glosow.

4.

Porzqdek Zebrania Wiejskiego zwolanego w celu wyboru Soitysa i Rady
Soleckiejpowinien w szczeg6lnoscizawiera6:
1) wyb6r przewodniczqce
go Zebraniai protokolanta,
2) zlohenie sprawozdaniaz dzialalnoSci Sohysa i Rady Soleckiej za okres
kadencji.
3) dyskusjgnad sprawozdaniem,
4) wyb6r Komisji Skrutacyjnej,
5) zgloszeniekandydat6wna Soltysai czionk6w Rady Soleckiej,
6) wyb6r Soltysa,
7) wyb6r Rady Soleckiej.
8) wolne wnioski i zapy|rania.

$26
Czynne i bierne prawo wvborcze dot.vcz4cewyboru Soitysa przysluguje uprawnionym
rnieszkat'rcom
Solectwa.

s27
1.

Soltysaorazczlonk6wRadySoleckiejwybierasiEspoSr6d
nieograniczonej
liczby
kandydat6w

t2

2.

Uprawnionymi do zglaszaniakandydatur na stanowisko Soltysa i czlonk6w Rady
Soteckiej s4 stali mieszkaricy Solectwa posiadaj4cyczynne prawo wyborcze,
obecnina Zebraniu Wiej skim.

3.

Kandydatow na Soltysa i czlonk6w Rady Soleckiej zglasza siq na Zebraniu
Wiej skim do Przewodnicz4c
ego Komi sji Skrutacyjnej.

4.

Warunkiem przyjqciakandydaturyjest zgodakandydatawyrazonaustnie w czasie
obrad Zebranialub na piSmiew razie nieobecnoScikandydata.

$28
1.

Dla waznoSci wyboru Solq,sa i Rady Soieckiej wymagana jest obecno6dna
ZebrantuWiejskim co najmniej 1/i0 uprawnionychdo glosowaniamieszkaric6w
Solectwa.

2.

podpisemna liScieobecnoSci.
ObecnoSipotwierdzasiq wlasnorQcznym

3.

W przypadku braku wymaganej obecnoSci na Zebraniu uprawnionych do
glosowaniamieszkaric6wSolectwastosujesiq odpowiedniozapisy $ 17 ust.2
niniejszegoStatutu.

$2e
1.

Wybory przeprowadzaKomisja Skrutacyjnaw skladzie3-5 os6bwybrana spoSr6d
uprawnionych do giosowania uczestnik6w Zebrania Wiejskiego w glosowaniu
j awnym zwyklq wiqkszoSci4glos6w.

2.

Czlonkiem Komisji nie moze byc osobakandyduj4cana Soitysalub czlonka Rady
Soleckiej.

3.

Do zadariKomisji Skrutacyjnejnale2y:
1) vryb6r PrzewodniczqcegoKomisji,
2) przedstawienieuczestnikom Zebrania trybu przeprowadzaniawybor6w oraz
warunk6w waznoSciglosu,
3) przyjqcie zgloszeh kandydat6w i

o5lviadczeri o wyrazeniu zgody na

kandydowanie,
4) przygotowaniekart do glosowania.
5) przeprowadzeniegiosowania.
6) ustaleniei ogloszeniewynik6w wybor6w,
7) sporz4dzeniei przekazanieWojtowi protokolu z wynikow glosow'aniawraz
z kartami do glosowania.
4.

Czlonkowie Komisji Skrutacyjnejpeini4 swe funkcje spolecznie.

l a
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1.

Z przeprowadzonych
wybor6w Komisja Skrutacyjnasporzqdzaprotok6l.

2.

Protok6l Komisji Skrutacyjnejpowinien zawierac:
l) sklad Komisji Skrutacyjnej,
2) iloSi os6b uprawnionych do glosowania.w tym iloSi osob bior4cych udzial
w glosowaniu,kt6rym wydano karty do glosowania,
3) imiona i nazwiska zgloszonychkandydat6w na Soltysa i na czlonk6w Rady
Soteckiej,
4) i1o56 oddanych kart do glosowania, w tym iloSi kart waZnych i kart
niewa2nych.
5) iloSi oddanychglos6w, w tym glos6w waZnychi niewa2nych,
6) iloSi glos6w waznie oddanychnaposzczeg6lnychkandydat6w.
7) stwierdzeniedokonanegolub niedokonanegowyboru.

3.

Protok6l sporzqdzasiE w dw6ch egzemplarzach,kopiq wywiesza siq na tablicy
ogloszenSoiectwa,a oryginal niezwloczniedostarczaW6jtowi.

4.

Protokol podpisuj4czlonkowieKomisji Skrutacyjnej.

$31
1.

Glosowanieodbywa sig odrEbniedla wyboru Soltysai Rady Soleckiej.

2.

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

\v

3.

Wyboru Soitysai czlonk6r.vRady Soleckiejdokonujesiq w glosowaniutajnym.

4.

Wybory przeprowadzasiq na kartachdo glosowania.

5.

Karta do giosowania powinna zawierac w kolejnoSci alfabetycznej nazwiska
i imiona wszystkichzarejestrowanychkandydat6woraz pieczEiUrzEduGmini'.

6.

Na karcie do glosowania zamieszcza siE zwigzlq infonnacjE o sposobie
glosow'ania.

7.

Karta moze byc zadrukowanatylko po jednej stronie.

8.

Przed przyst4pieniem do glosowania, wyborca potwierdza wlasnorgcznym
podpisem r,v spisie os6b uprawnionych do glosowania (liScie obecnoScina
Zebraniu)odbior karty do glosowania.

l4
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t.

W wyborach Soltysa wyborca glosuje na okreSlonegokandydata, stawiaj4c znak
,,x" \iy'kratcez lewej strony obok nazwiskanajwyzejjednegokandydata.
Za niewa2ny uznaje siq glos, jezeli na karcie do giosowania postawiono znak ,,x"
w kratce z lewej strony obok nazwiska wigcej niz jednego kandydatana Soltysa
albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska Zadnego kandydata,
z zastrzeheniemust. 3.

J.

w razie zarejestrowaniajednego kandydata na Soltysa, wyborca glosuje na
kandydata stawiaj4c znak ,,x" w kratce oznaczonejslowem .,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 Soltysa.Postawienieznaku ,,x" w obu
kratkach albo nie postawienieznaku ,,x" w zadnejkratce powoduje niewa2noSi
giosu.

A
T.

Za wybranegona Soltysaw przypadkuokreSlonymw ust. 3 uwaza sig kandydata.
kt6ry otrzymal wiqksz4 iloSi gios6w na ,,TAK". W przypadku gdy kandydat
uzyskal wiEksz4 iloS6 glosow na ,,NIE". pzeprowadza siE ponowne wybory
w tym samymdniu lub w innym tenninie.

5.

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

$33

1.

w

wyborach czlonk6w Rady Soleckiej wyborca giosuje na okreslonych

kandydat6w, stawiaj4c znak ,,x" w kratce z lewej strony obok nazwisk tylu
kandydat6w,ilu czlonk6wjest wybieranychdo Rady Soleckiej.

2.

za niewaznvuznaje siE glos,jezeli na karcie do glosowaniapostawionoznak ,,x"
w kratce z lewej strony obok nazwisk wiEcej kandydatow niZ wybieranychjest
czlonk,6wRady Soleckiej lub nie postawionoznaku ,,x" \tr/kratce z lewej strony
obok nazwiskazadneeokandvdata.

$34
Dopisaniena karciedo glosowaniadodatkowych
nazwiskalbopoczynienieinnychdopisk6w
pozakratk4nie wplywana wa2no6iglosu.
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$3s
1.

Zawybranego na Soltysa uwala siq tego kandydata,kt6ry otrzymal najwiEkszq
liczbE waZmeoddanychglos6w.

2.

W

przypadku uzyskania jednakowej iloSci glos6w przez kandydat6w

uniemoZliwiaj4cej wyb6r, przeprowadza siQ w,vbory ponowne pomiqdzy
kandydatami, ktorzy uzyskali tq sam4najwiEksz4liczbq g1os6w.

$36
1.

Czlonkami Rady Soleckiejzostaj4wy'branikandydaci,ktorzy uzyskali najwigksz4
liczbq waznieoddanychglos6w.

2.

przezkilku kandydat6w,
W przypadkuuzyskaniajednakowej liczby g1os,6w
przeprowadzasiq ponownewybory pomiqdzytymi kandydatami,ktorzy uzyskali
tQsameliczbq glos6w.

3.

Pierwszeposiedzenienolvo wybranej Rady Soleckiejpowinno odbyd siq w ci4gu
7 dni od daty wybor6w.

4.

Na pierwszymposiedzeniuRadaSoleckawybieraspoSr6dsiebie
Przewodniczqcego Rady Soleckiej.

$37
l.

Zebranie Wiejskie moae odwolai Soltysa i czlonk6w Rady Soteckiej przed
uplywem kadencji.

2.

Z wnioskiemo odwolaniemog4wyst4pi6:
1) mieszkaricySolectwaw liczbie 1/5 osob uprawnionychdo udzialu w Zebraniu
Wiejskim,
2) Rada Gminy,
3) W6jt Gminy.

3.

Uprawnionym do zlolenia wniosku o odwolanie czlonk6w Rady Soleckiej jest
takze Soltys,a do odwolaniaSoltysa- tak2eRada Solecka.

4.

Wniosek o odwolanie Soltysai czlonk6w Rady Soleckiej skladanyjest na piSmie
i llymaga uzasadnienia.

5.

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

6.

ZarzEdzenieo zwoianiu Zebrania Wiejskiego w celu odwolania Soltysa ze
stanowiskawydaje W6jt.

t6

7.

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

8.

Zebranie Wiejskie w sprawie odwolania Soitysa lub Rady Soleckiej powinno
odbyi siEw terminie nie po2niej niz 14 dni od dnia zloaeniawniosku.

9.

Odwolanie Soitysa oraz czionk6w Rady Soleckiej nastEpuje w

trybie

przewidzianymdla ich wyboru.
10.

Odwolanie nastqpuje"jeSli jest to mozliw€, po wysluchaniu zainteresowanych
os6b.

I 1.

Jezeliwniosek o odwolanie nie uzyskal wymaganej wiqkszoScigios6w, kolejny
wniosek mole byc zgloszony nie w'czesniejnrZ po uplywie

6 miesigcy od

poprzedniegoglosowaniaw tej sprawie.
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1.

W przypadku odwolania lub ust4pieniaSoltysa.W6jt zwoluje ZebranieWiejskie
w trybie okreSlonymniniejszym Statutemw celu wyboru nowego Soltysa.

2.

Wybor6w uzupelniajqcych nie przeprowadza siq, je2eli do kofca kadencji
pozostalonie wiqcej niz 6 miesiqcy.W takim przypadkuobowi4zki Soltysapelni
czionek Rady Soleckiejwskazanyprzez RadESoleck4.

s3e
l.

Wybory uzupelniaj4ce do skladu Rady Soleckiej przeprowadza Zebrante
Wiejskie.

2.

Wybory uzupelniaj4cedo Rady Soleckiej odbywaj4 siq na zasadachokreSlonych
w Statucie.

P(OZDZIAT,V
ZAKRESZADAN PRZEKAZYWANYCHSOLECTWUPRZEZGMINE
ORAZSPOSOBICH REALIZACJI
$40
Przekazante
poszczeg6lnych
zadahsolectwuprzezgminqorazspos6bich realizacjinastqpuje
na zasadach
okreSlonych
w odrqbnejuchwaleRadyGminy.

t7

F'.OZDZIAT,
YI
ZAKRESI FORMY KONTROLIORAZ NADZORU ORGANOWGMINY
NAD DZTAI-ALNOSCIAORGANOWSOLECTWA

l.

$41
Nadz6rnaddzialalnoSci4
organ6wSolectwasprawujeRadaGminy.

2.

Organy nadzoru maj4 prawo 24danianiezbgdnychinformacji, sprawozdaf,
danych i wyja6nieridotycz4cychfunkcjonowaniaSolectwa,przeprowadzanta
jego organ6w.
kontroli orazuczestnictwa
w posiedzeniach
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1.

Soitysprzekazuje
uchwalyorgan6wkolegialnychSolectwaw terminie7 dni od
dniaich podjEciaW6jtowiGminy.

2.

W6jt Gminy w razie stwierdzenianiezgodnoSciuchwaly organu Soiectwa
z prawemlub niezgodnoSci
z uchwal4budzetowqGminy, podejmujeSrodki
maj4cena celu wyeliminowanieuchwalyz obrotuprawnegoi zalecaSohysowi
spos6bpodjqciaczynnoSci
zmterzajqcych
do podjqciaprawidlowejuchwaly.

$43
1.

KontrolEfinansow4dzialalnoSci
organ6wSolectwasprawujeSkarbnikGminy.

2.

KontrolEwykorzystaniamienia komunalnegoprzekazanego
Solectwusprawuje
W6it Gminv.

ROZDZTAL 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.

$4s
Wykonanieuchwaly powierza siq W6jtowi Gminy Domaszowice.
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s46
Traci moc uchwala Nr III/17i98 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 grudnia 1998r.
w sprawieuchwaleniastatut6wsolectwGminy Domaszowice.

$47
1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzEdowym Wojew6dztwa Opolskiego oraz
w spos6bzv'ryczajowoprzyjqty na terenie gminy.
2. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Woj ew6dztwaOpolskiego.

PRZEWONtcz/rcYrADY
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