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STATUT

Sołectwa Pietrowice Wielkie
|. Postanowienia ogó|ne

$1

1. Sołectwo Pietrowice Wielkie jest jednostką pomocniczą Gminy Pietrowice Wielkie
2. Wspó|notę |oka|ną sołeetwa stanowią jego mieszkańcy'
3' Teren działania sołectwa obejmuje wieś Pietrowice Wielkie
4. llekroc w Statucie jest mowa o:

1) Wojcie- .na|eŻry przezto rozumieć Wojta Gminy Pietrowice Wielkie,
2) Radzie - na|ezy przezto rozumieó Radę Gminy Pietrowice Wie|kie,
3) Urzędzie - na|eŻy przezto rozumieć Urząd Gminy Pietrowice Wie|kie.

l|' organy sołectwa i ich kompetencje

$2

1' organamigminy są; Zebranie Wiejskie, Sołtys, Rada Sołecka.
2. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckie)' rozpoczyna się z dniem wyborów o ktorych mowa w $ 7 i konczy

się z dniem wygaśnięcia kadencji zzastrzeŻeniem pkt 3
3. Sołtys pełni swoje obowiązki po upływie kadencji az do chwi|i wyboru nowego sołtysa'

$3

1. Zebranie Wiejskie tworzą WSZyScy pełno|etni mieszkańcy sołectwa, sta|e zamieszkujący na jego
obszarze.

2, o o kom petencj i Zebr ania W iejs kiego naleŻy w szczegÓ| ności :
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa ijego mieszkańców,
2) podejmowanie uchwał w zakresie podziału środków finansowych przekazywanych przez Radę

do dyspozycji sołectwa,
3) przyjmowanie sprawozdań z gospodarowania w/w środkami,
4) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.

4. oopisy (kopie) protokołów Zebrań Wiejskich Sołtys doręcza Wójtowi w terminie 7 dni od daty
Zebrania.

5. Wnioski Zebrania Wiejskiego w sprawach nie na|ez4cych do kompetencji organów sołectwa Wójt
załabltia we własnym zakresie, a jezeli nie dotycząjego kompetencji - przekazuje Radzie.

6. o sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.

$4

1. 0o kompetencji Softysa na|ezy w szczegó|ności:
1) kierowanie sprawami sołectwa,
2) rea|izacja uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) opiniowanie na wniosek Wójta wniosków o u|gi w sprawach z zakresu podatków i optat

|oka|nych oraz wniosków w sprawie przYznawania zasiłków i innej pomocy mieszkańcom
sołectwa,

4) utrzymyrrvanie stałego kontaktu z organami gminy,
5) reprezentowania sotectwa na zewnątrz,
6) potwierdzanie pobytów słuzbowych przedstawicie|i administracji na kazdym szczeb|u w

sołectwie '
7) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej ifinansowej działalności sołectwa'
B) prowadzenie dokumentacjifinansowych zgodnie zwltycznymi skarbnika gminy,



9) Występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa'
1 0 ) wykonyruan ie i n nych zadań z|econych przez W ójta'

J. Do obowiązków Sołtysa na|eŻ,y uczestnictwo w sesjach Rady.

$5

1 ' Rada Sołecka składa się z 3 członków wybranych przezZebranie Wiejskie.
2. oo kompetencji Rady Sołeckiej na|ezy w szczegÓ|ności:

/ I) opracowyvanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących
przed m iotem rozpatryłan ia przez zebran ie,

2) organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontro|owanie ich rea|izacji,
3) inicjowanie działań społecznych uzytecznych dla sołectwa ijego młeszkańców
4) wspołdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymiw ce|u wspolnej rea|izacji zadan'

s6
Tryb pracy organów sołectwa nadzoruje Wojt Gminy.

|l. wyuory Sołtysa i Rady Sołeckiej

s7

1. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa zwołuje Wójt w terminie 90 dni od daty zaprzysiąienia
Wójta.

2, Zebranie, o którym mowa w pkt 1 jest Ważne, gdy uczestniczy w nim nie mniej niz 1/10
u prawnionych m ieszkańców Sołectwa.

3. W braku quorum okreś|onego w pkt 2 Wójt zwołuje następne zebranie, nie poŹniej niz w terminie
7 dni od daty pierwszego.

4. Zebranie, o którym mowa w pkt 3 jest ważne niezaleznie od i|ości uczestniczących w nich
uprawnionych m ieszkańców sołectwa.

$8

1. Kandydatów na Sottysa oraz członków i Rady Sołeckiej może zgłosic każdy uprawniony członek
Zebrania Wiejskiego.

2, Zgłasza1ący kandydata powinien dotączyĆ pisemne oświadczenie zgłoszonej osoby o wyrażeniu
zgody na kandydowanie.

3' W braku pisemnej zgody obecny na zebraniu kandydat moze jąwyrazić ustnie do protokotu.
4. W braku zgody, o której mowa w pkt 2 i 3 zgłoszenie kandydata jest nieważne.

se
1. o okreś|eniu trybu wyboru: łączny- na jednej |iście |ub rozłączny - na oddzie|nych listach d|a

kazdego.'organ u, decydujq m ieszka ńcy sołectwa poprzez głosowan ie.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się przez umieszczenie znaku ,,X'' po prawej stronie nazwiska

wybranego kandydata na karcie do głosowania.
3. Kartę do głosowania, na której nie zamieszczono znaku ,,X'' przy nazwiEku,zadnego z kandydatów,

albo zamieszczono przy i|ości nazwisk większej od i|ości stanowisk obsadzonych w wyniku wyborów
uznaje się za nieważne.

$10



2,.

3 .
+.

W celu przeprowadzenia wyborów Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobowąKomisję Skrutacyjną.

Członami Komisji Skrutacyjnej nie mogą byc kandydaci i ich współmałzonkowie oraz krewni w linii

prosĘ irodzeństwo.
KomisjaSkrutacyjnazprzeprowadzonychwyborówsporządzaniezwłocznieprotokoł.
W protokole Komisji Skrutacyjnej jeonoinacznie okreś|a się ukonstytuowane nowe organy

sołectwa.

$11

Za wybranego na Sołtysa uznaje się kandydata, ktory otrzymał największą ilośÓ głosow.

Wprzypadku,gdydwóchlubwięcejkandydatowotrzymatesamąilośćgłosów,towyborypowtarza
sil"'-.ji'l"ł"m iyti<o tych kandydatów, aŻdo skutku.

1.
2 .

1 .

f .

$ 12

Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uwaza się

największe ilości głosow.

W priypadku, gdy w wyborach do Rady Sołeckiej jeden

""ńą 
i.iosó głosów, stosqe się odpowiednio $11 pkt 2.

s13

KaŻdyuprawnionymteszkaniecuczestniczącywZebrani1ry':j:.ki*,naktórymdokonanowyborow
organów sołectwa m-óie zttozyc pisemny liotest przeciwko ważności wyborów |ub naruszenta

postanowień niniejszego statutu doty".ą.y"[ gń1owani1 lub ustalenia wyników głosowania.

i]rotest wnosi się do Wojta na piśmie w terńin]e 7 dni od dnia odbycia Zebrania, o którym mowa W

ffli1 r.oto",ruje protest w terminie 30 dni od datvjego-YtT:: w formie postanowienia'

W przypadku *yo"ni" ó;;i;;"ńia stwierdzają"ógo zasadnośó zarzutow zawartych w proteście

Wójt wydaje niezwoclrłó iarządzenie*.ń,"*ib noivych wybo.row do organów sołectwa.

Protest z)oŻony przez osobę nieuprawnio;ff^.,.1,r"^ tóminu wymienionego w pkt 2 |ub bez

;;;h"*"*" toiniy pisemnej pozostawia się bez rozpoznana.

kandydatów którzy otrzymali kolejne

lub więcej kandydatow otrzymają taką

1 .

2 .

4 .

s14

1 . oostugę administracyjną Wiejskiego Zebrania

zapewnia Wójt'
2' Protokoły zebrań wymienionych w pkt 1 wrazz

GminY w Pietrowicach Wielkich'

s15

1. Mandat Sołtysa i Członków Rady Sołeckiejwygasa. .
1) na skutek Śmierci,
2i w ńniru odwołania przezZebranie Wiejskie'

3) po upłyr,vie 14l;i"di;iy aozeniapisćńnej rezygnacji z zajmowanejfunkcji.

2. Sołtys składa rezygnację na ręce Wojta Gminy, a członkowie Rady Sołeckiej na ręce sołtysa.

a,vołanego w ce|u wyboru Softysa i Rady Soteckiej

kartami do głosowania przechowuje się w Urzędzie



Sołtyszobowiązany'jestdopowiadomieniaWójtaorezygnacjiczłonkaRadySołeckiejwterminie7
dniod tego zdarzenla'

$16

1 .Zebran ieWie j sk i ewce luwyborun9wegoSoł tysao razc i l onówRadySołeek ie jodbywas lęw
terminie30dnioooatvwvgaśnięciaichmandatow'

2. Sołtys oraz cżonrlwL ń"ov Sołeckiej * pńp"or.ach okreś|onych w $ 15 pkt 1 wybierani są na

- 
ok'". do końca danej kadencji, -..^[',lł oia nrlrl r|o końca kadencji pozostało mniej niz 6

3 .Zebran ia ,ox to rvm-mowawpx t1 ,n i e zwotu jes ięgdydokońcakadenc j i pozo
miesięcy.

4'JeŻe|iwprzypadkuokreślony**.plt.3wygasłmandatSołtysa,to1egoobowiązkiprzejmujeosoba
wybrana pr.,u' R"lJśJ""x'ł spośrod jej członkow

$17

1.WójtGminyzobowiązany,lest'zwołaÓ'Zebranlewiei1Ęięw.-oe|uodwołaniaSoftysa,napisemny
wniosek co na1mniej 25% osób up."*ni;nlcń do udziału w Zebraniu Wie.iskim.

a: yJ51'.ilJffit:T'-"...TJ'1';;)l'".l,"on, 1 na|eŻy zuołać w terminie 30 dni od daty złoŻenia

wniosku o odwołanie.
4.odwołaniesołtysanastępujewtajr.|ymgłosowaniuĘ:-a#,udnąwiększościągłosowwobecności

conajmniej25%;.;;ń;awnionvtńoo"udziatuwZebraniuWiejskim.
5. odwołanie Sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem Rady Soteckiej.

$18

1 . Zebranie Wiejskie w sprawie odwołania całości Rady Sołeckiej a|bo jej pos^zczego|nych członkow

zwotuie Sottys . ń",ń'ł in.cj9tpy d# 
"; 

;i;;mny wniosek ;b;;ń"iói lov, osób uprawnionycn

' Ł:ltnr i::l"::.:ffi'Io" i"...:.^."'^:n"]:},:: ":"?|ł:-"J?..:3Hi"[,l1l'T"'ix.':53"'*zwykłą większością głosów W ooec

Zebraniu Wiejskim'

s1e

Głosowanie w sprawie odwołania sołtyj3 oraz Rady Sołe.ckiej a|bo jej poszczegÓlnych członków

odbywa się przez,**;;;;;[ )n"ku "x' 
prł.ło*ich ,,za,'|ub ,,przeciw'.

Do odwołania sottysa oraz Rady Sołecr.i" ańo jej członków stosuje się odpowiednio $13.

lV. Zasady itryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunkiważności podejmowania uchwał

$20

7zas|rzeŻeniemprzypadkowokreślonychw$7ust .1 i$17ust .1ZebraniaWiejsk iezwołujeSołtys '

1.

z.
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1 . Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce ZebraniaWiejskiego podaje Sołtys w sposÓb przyjęty w sołectwie'

3. Zebranie Wiejskie aruołane na wniosek mieszkańców, Rady |ub Wojta winno odbyruać się w

terminie 14 dni oo onia złoŻeniawnioslu o zwołaniu zebrania Sołtysowi, chyba, Źe wnioskodawca

przewiduje termin póŹniejszy"
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1'ZebranieWiejskiejestwazne,gdymieszkańcysotectwazosta|ionimprawidłowozawiadomieni.
2. ZebranieWiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom'

3.Porządekobradusta|aZebranieWiejskienapodstawieprojektuprzedłożonegopruezSołtysa.
4' Projekt porządku obrad winien być skonsu|towany z Radą Sołecką'

s23

W ce|u udzielenia Softysowi stałej pomo9y w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Wójt

wznaczapo*,"'"goi;y; ó'"""ńńir.ow Urzędu óó kontaktowania się z Sołtysem'

s24

1 . U chwały Zebr anlaW i ej s kieg o zap adają z't,tykłą większości ą głosÓw.

2.Głosowanieodbyruasięwsposóbjawnyzwyjątkiemwyborówpersona|nych.

V. Zasady zwoływania itryb pracy Rady Sołeckiej

s25

Posiedzenia Rady Sołeckiej zwotuje Sołtys w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niŻraz na kwartał'

Softys zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Sołeckiej na pisemny wniosek:

1) wolta,
2) co najmniej dwóch członków Rady Sołeckiej'

Wniosek,októrymmowawpkt2powin ienokreślaćce| i tematykępos iedzenia.
Posiedzenie Rady Soteckiej na wniosek, o którym mowa y ĘpTt 2 odbywa się nie póŹniej niż 7 dni

od dnia ztoieniawniosku, ó,nyna, że wnioskodawca przewiduje termin poŹniejszy.

Posiedzenie Rady Sołeckiejjest ważne, jeŻe|ibierzew nim udział co najmniej 2 członków.

W przypadku nieobecnosci sołtysa posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem jej członek,

obecny na Posiedzeniu.
Rada Sołecka podej m uje uchwały avykłą większością głosów'

3.
4.

5 .
6 .

7 .

1 .
2 .

1.
2.

V|. Postanowienia końcowe
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Nadzór nad działa|nością Sołtysa sprawuje WÓjt . ? .

Sołtys zobowiązany 1est na ządanie WÓjta przedstawić sprawozdanie ze swej działa|ności.


