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Załączniknr 1
do uchwaĘ nr Vl / 78 l 2007

STATUT

Sołectwa Samborowice
|. Postanowienia ogólne

s1
1. Sołectwo Samborowice jest jednostką pomocniczq Gminy Pietrowice Wielkie
2. Wspó|notę |oka|ną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.
3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Samborowice
4. ||ekroÓ w Statucie jest mowa o:

1) Wójcie- .na|eŻy przezto rozumieć WÓjta Gminy Pietrowice Wie|kie,
2) Radzie . na|eŻy przezto rozumieÓ Radę Gminy Pietrowice Wielkie,
3) Urzędzie - na|ezy przezto rozumieÓ Urząd Gminy Pietrowice Wie|kie.

||. organy sołectwa i ich kompetencje

$2

organami gminy są Zebranie Wiejskie, Sołtys, Rada Sołecka.
Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej, rozpoczyna się z dniem wyborów o których mowa w $ 7 i kończy
się z dniem wygaśnięcia kadencji zzastrzezeniem pkt 3
Sołtys pełni swoje obowiązki po upływie kadencji az do chwili wyboru nowego sołtysa'

$3

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

2. o o kom petencj i Zebr ania W iejs kiego na|eży w szczegól ności :
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa ijego mieszkańcow,
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 działa|ności Sołtysa i Rady Soteckiej.

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

5. Wnioski Zebrania Wiejskiego w sprawach nie na|ezących do kompetencji organów sołectwa Wójt
załabłtia we wtasnym zakresie, a jeŻeli nie dotycząjego kompetencji - przekazuje Radzie.

6' o sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.

$4

1. oo kompetencjiSottysa na|eży w szczególności:
1) kierowanie sprawami sołectwa,
2) rea|izaĄa uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) opiniowanie na wniosek Wójta wniosków o ulgi w sprawach z zakresu podatków i opłat

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

4) utrzymyruanie stałego kontaktu z organami gminy, x.
5) reprezentowania sołectwa na zewnątrz,
6) potwierdzanie pobytów słuzbowych przedstawicie|i administracji na kazdym szczeblu w

sołectwie,
7) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej ifinansowej działa|ności sołectwa.
B) prowadzenie dokumentacji finansowych zgodnie z wytycznymi skarbnika gminy,
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3.

9) Występowanie z wnioskam i dotyczącym i potrzeb sołectwa.
10) wykonyruanie innych zadań z|econych przezWĄta'

Do obowiązków Sołtysa na|eiy uczestnictwo w sesjach Rady.

$5

Rada Sołecka składa się z 3 członkÓw wybranych przezZebranie Wiejskie'
Do kompetencji Rady Sołeckiej na|eiy w szczegó|ności:
1) opracow}^ilanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będqcyeh

przedm iotem rozpatrywania przez zebranie,
2) organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontro|owanie ich rea|izacji,
3) inicjowanie działań spc*ecznych uzytecznych d|a sołectwa ijego mieszkańców,
4) wspddziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w ce|u wspólnej rea|izaĄi zadań'

s6
Tryb pracy organów sołectwa nadzoruje Wójt Gminy.

ll. wynory Softysa i Rady Sołeckiej

1 .

s7
Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sottysa zwołuje Wójt w terminie gO dni od daty zaprzysięŻenia
Wojta.
Zebranie, o którym mowa w pkt 1 jest ważne, gdy uczestniczy w nim nie mniej niz 1/10
uprawnionych m ieszkańców Sołectwa.

3' W braku quorum określonego w pkt 2 Wójt zwołuje następne zebranie, nie poźniej niz w terminie
7 dniod daty pierwszego.

4. Zebranie, o którym mowa w pkt 3 jest ważne niezaleznie od i|ości uczestniczących w nich
uprawn ionych m ieszkańców sołectwa.
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$8

1. KandydatÓw na Sołtysa oraz członków i Rady Sołeckiej moze zgłos ic każdy
Zebrania Wiejskiego.

2' ZgłaszĄący kandydata powinien dotączyÓ pisemne oświadczenie zgłoszonej
zgody na kandydowanie.
W braku pisemnej zgody obecny na zebraniu kandydat moze ją wyrazić ustnie do protokołu.
W braku zgody, o której mowa w pkt 2 i 3 zgłoszenie kandydata jest niewazne.

$e
1. o okreś|eniu trybu wyboru: łączny- na jednej |iście |ub rozłączny - na oddzie|nych |istach dla

kazd ego orga n u, decyd ują m ieszkańcy sołectwa poprzez głosowan ie.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się przez umieszczenie znaku ,,X'' po prawej stronie nazwiska

wybranego kandydata na karcie do głosowania.
3 Kańę do głosowania, na ktorej nie zamieszczono znaku ,,X,' przy nazwis,'ku żadnego z kandydatów,

a|bo zamieszczono przy ilości nazwisk większej od i|ości stanowisk obsadzonych wwyniku wyborow
uznaje się za niewazne'

uprawniony członek

osoby o wyrażeniu
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1 . W ce|u przeprowadzenia wyborów Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisję Skrutacyjną.
2. Członami Komisji Skrutacyjnej nie mogą byÓ kandydaci i ich wspołmałzonkowie oraz krewni w |inii

prostej irodzeństwo.
3. Komisja Skrutacyjna z przep|owadzonych wyborów sporzqdza niezwłocznie protokół.
4. W protoko|e Komisji Skrutacyjnej jednoznacznie określa się ukonstytuowane nowe organy

sołectwa.

s11

1 . Za v,tybranego na Sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał największą i|ość głosów.
2. W przypadku, gdy dwÓch |ub więcej kandydatów otrzyma te samą i|ośc głosow, to wybory poMarza

się z udziałem ty|ko tych kandydatów, az do skutku'

$12

1, Za vvybranych na członkÓw Rady Sołeckiej uwaza się kandydatów, ktorzy otrzyma|i ko|ejne
największe i|ości głosow.

2. W przypadku, gdy w wyborach do Rady Sołeckiej jeden |ub więcej kandydatów otrzymają taką
samą ilośĆ głosów, stosuje się odpowiednio $11 pkt 2.

s13

1. Każdy uprawniony mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim, na którym dokonano wyborów
organów sołectwa może złożyć pisemny protest przeciwko wazności wyborów |ub naruszenia
postanowień niniejszego statutu dotyczących głosowania lub usta|enia wyników głosowania.

2. Protest wnosi się do Wójta na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia Zebrania, o którym mowa W
pkt .1 .

3. Wójt rozpatruje protest w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia w formie postanowienia.
4. W przypadku wydania postanowienia stwierdzajacego zasadność zarzutÓw zawartych w proteście

Wójt wydaje niearułocznie zarządzenie w sprawie nowych wyborów do organów sołectwa.
5. Protest złożony przez osobę nieuprawnioną po upływie terminu wymienionego w pkt 2 |ub bez

zachowania formy pisemnej pozostawia się bez rozpoznania'

s14

1. obsługę administracyjnq Wiejskiego Zebrania zwołanego w celu wyboru Sottysa i Rady Sołeckiej
zapewnia Wójt.

2. Protokoły zebrań wymienionych w pkt 1 wrazz kartami do głosowania przechowuje się w Urzędzie
Gm iny w Pietrowicach Wielkich.

$15

1' Mandat Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej wygasa:
1) na skutek śmierci, f ,
2) w wyniku odwołania przezZebranie Wiejskie,
3) po upływie 14 dniod daty złoŻenia pisemnej rezygnacji zzĄmowanejfunkcji.

2. sołtys składa rezygnację na ręce Wojia Gminy, a członkowie Rady Sołeckiej na ręce sołtysa.



3. Sołtys zobowiqzany jest do powiadomienia Wójta o rezygnacji cżonka Rady Sołeckiej w terminie 7
dni od tego zdarzenia.

$16

1. Zebranie Wiejskie w ce|u wyboru nowego Sołtysa oraz cfonow Rady Sołeckiej odbyrua się w
terminie 30 dni od daty wygaśnięcia ich mandatów.

2. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej w przypadkach okreś|onych w $ ,l5 pkt 1 wybierani są na
okres do końca danej kadencji.

3' Zebrania, o którym mowa w pkt 1, nie zwołuje się gdy do końca kadencji pozostało mniej niz 6
miesięcy'

4' Jeze|i w przypadku okreś|onym w pkt 3 wygasł mandat Sołtysa, to jego obowiązki przejmuje osoba
wybrana przez Rade Sołeckq spośród jej ezłonków

s17

1. Wójt Gminy zobowiqzany jest zwołacZebranie Wiejskie w ce|u odwołania Sołtysa, na pisemny
wniosek co najmniej 25% osób uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim'

2. Wniosek powinien zawieraÓ uzasadnienie.
3. Zebranie Wiejskie, o którym mowa w pkt 1 na|eĘ antołać w terminie 30 dni od daty złoircnia

wniosku o odwołanie'
4. odwołanie sołtysa następuje w tajnym głosowaniu bezwzg|ędną większością głosów w obecności

co najmniej 25o/o osob uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
5. odwołanie Sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem Rady Sołeckiej.

s18

1. Zebranie Wiejskie w sprawie odwołania całości Rady Sołeckiej a|bo jej poszczegó|nych członków
zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy a|bo na pisemny wniosek co najmniej 10% osób uprawnionych
do udziału zZebraniu Wiejskim'

2. odwołanie Rady Sołeckiej albo jej poszczegó|nych członkÓw następuję w tajnym głosowaniu
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 10% osób uprawnionych do udziału w
Zebraniu Wiejskim.

s1e

1' Gtosowanie w sprawie odwołania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej a|bo jej poszczególnych członków
odbynła się przez umieszczenie znaku ,,X,, przy słowach ,,za', IUb,,przecivt/,.

2. Do odwołania Sołtysa oraz Rady Sołeckie albo jej członków stosuje się odpowiednio $13'

lV. Zasady itryb zwoływaniaZebrariWiejskich oreŁ warunkiważności podejmowania uchwał

$20

ZzastrzeŻeniem przypadków okreś|onych w $ 7 ust' 1 i $17 ust' 1 Zebranialffiejskie zwołuje Sołtys.



$21

1 . Zebranie Wiejskie odbyua się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziĄ niz dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Sołtys w sposób przyjęty w sołectwie
3. Zebranie Wiejskie aruołane na wniosek mieszkańców, Rady |ub Wójta winno odby,vaó się w

terminie 14 dni od dnia złoŻenia wniosku o zwołaniu zebrania Sołtysowi, chyba, ze wnioskodawca
przewiduje term in późniejszy'

$22

1 ' Zebranie Wiejskie jest wazne' gdy mieszkańcy solectwa zosta|i o nim prawidłowo zawiadomieni.
2' Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.
3' Porządek obrad usta|a Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłozone go przezSołtysa.
4. Projekt porzqdku obrad winien być skonsu|towany z Radą Sotecką.

$23

W ce|u udzie|enia Sołtysowi stałej pomocy W przygotowywaniu materiałów iw organizacji zebrań, Wójt
wznacza poszczególnych pracowników Urzędu do kontaktowania się z Sottysem.

$24

Uchwały Zebran ia W iejs kiego zapadĄązwykłą większościq głosów.
Głosowanie odbywa się w sposób jawny z wyjątkiem wyborów persona|nych

V. Zasady zwoływania i tryb pracy Rady Sołeckiej

$25

Posiedzenia Rady Sołeckiej zwotuje Sołtys w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż: razna kwartał.
Sołtys zobowiqzany jest do zutołania posiedzenia Rady Sołeckiej na pisemny wniosek:
1) wó1ta,
2) co najmniej dwóch członków Rady Sołeckiej,
Wniosek, o którym mowa w pkt 2 powinien określaó ce| i tematykę posiedzenia.
Posiedzenie Rady Sołeckiej na wniosek, o którym mowa w ppkt 2 odbylrua się nie póŹniej niż 7 dni
od dnia złoienia wniosku, chyba, ze wnioskodawca przewiduje termin póŹniejszy,
Posiedzenie Rady Sołeckiejjest WaŹne, jeze|i bierze w nim udział co najmniej 2 członkow,
W przypadku nieobecnoŚci Sottysa posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem jej członek,
obecny na posiedzeniu.
Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłq większością głosów.

Vl' Postanowienia końcowe

s26

Nadzór nad działalnością Sołtysa sprawuje Wójt
Sołtys zobowiązany jest na ządanie Wójta przedstawic sprawozdanie ze swei działalnoŚci.
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