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STATUT

Sotectwa Kornic6
l. Postanowi€nia 096ln€

sl

1. Solectwo Kornico jest jednostkqpomocniczaGminyPietrowice Wrelkie
2. Wsp6lflotQ lokalnesotectwa stanowiAjego mieszkahcy.
3. Teren dzialania sole{twa obejmule wieS Komico
4. llekrod w Statuciejost mowa o:

1) W6jcie- -nale2y pzez lo rozumied W6jta Gminy Pietrowice Wielk e,
2) Radzie - nele4 pqez to rozumied RadQ Gminy Piekowic€ Wielkie,
3) UrzQdzie - nale2y prze2 to rozumied lJrzAd Gminy Pietrolvice Wielkie

ll. Organy solectwa i ich kornpetencje

1. Orgenami gminy sq Zobranie W ejskie, Sottys, Rada Solecka.
2. Kadencja Sott)sa, Rady Soteckiej, rozpoczyna sae z dniem wybor6w o ktdrlah mowa w I 7 i ko6czy

saq z dniem wygaSniqca kadencjiz zastrzs2eniem pkt 3
3. Soltys pelni swoje obowiqzki po uplywie kadenc,i a2 do chwil wyboru nowego soltysa
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1 . Zeban)e Wiejskie lworzq wszlscy pelnoletni mieszkadcy sotectwa, slale zarnieszkujEcy na jego
obszaze

2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nal62y w szczeg6lno6q:
'l ) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dle solectwa i jego mreszkahc6w,
2) podejmowanie uchwal w zakresie podzialu Srodk6w finansowych ptzekaatianych ptzez Rade

do dyspozycji solectwa,
3) przyjmowanie sprawozdah z gospodarowania w Srodkami,
4) dokonywanie okresowych ocen dzialalno6ci Soltysa i Rady Soleckiej.

4. Odpisy (kopie) protokol6w Zebrai Wiejskich Sottys dorqcza W6jtowi w terminie 7 dni od daty
Zebtania.

5. Wnioski Z€brania Wiejsk ego w sprawach nie nale2qcych do kompetencji organ6w solectwa W6jt
zalatwia we wlasnym zakresie, a je2eli nio dotyczajego komp€tencji - przekazuje Radzie.

6. O sposobie zalalwienia sprawy informuje sie Sottysa.

$4

1, Do komp€tencji Soltysa naleiyw szczeg6lnoscil
1) ki€rowanie sprawam i solectwa,
2j rcelizaci)a uchwal Zebrania Wietskiego,
3) opiniowanie na wniosek W6jta wniosk6w o ulgi w sprawach z zakresu podatkow i oplat

lokalnych oraz wniosk6w w sprawie przyznawania zasilk6w i lnnej pomocy mieszkaltcom
solect*?,

4) utrzymlwanre stalego kootanru z organamign,iry,
5) reprezentowanra solect$€ na zewnqtz,
6) potwierdzanie poby,t6w slu2bowych przedstawicieli administracli na ka2dym szczeb u w

solectwie ,

7) sporzqdzanie rozliczeh z gospodarczej ifiaansowej dzialalno6ci solectova.
8) prowadzen e dokumentacji finansowlch zgodnie z wytycznymi skarbnika gmrny,



9) wystQpowanie z wlrioskami dotycz4cymi potrzeb solectwa
10) wykonywanie innych zadah zloconych przez W6jta.

3. Do obowiqzk6w Sottysa nale2y uczestnictwo w sesjach Rady.
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1 . Rada Solecka skbda siQ z 3 czlonk6w wybranych przez Zebranre wiejskie.

2. Do komp€tencii Rady Soleckiej na o2y w szcz€6lno6ci
I ) opracowywanre r przedkladanie Zebraniu Wiejskiemu proiektow uchwal w sprawach bQd4cych

przedmaotern rozpetrl ,vania przez zebranie.
2) organizowanie wykonania uchwal Zebrania Wieisk ego oraz kontrolowanie ich reelizacji,

J) inicjowanie dzialai spolecznych u2ylecznych dla solectwa iiego mieszkahcaw.
4) ws p6ldziaiani€ z wlasciwym i organizacjam i s polecznym i w celu ws pb net rcalizacji 73daf,.
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Tryb pracy orgen6w solectwa nadzoruje W6jt Gminy.

1 . Zebranie Wiejskie w sprawie vlyboru Sollysa zwoluje W6jt w terminie 90 dni od daty zaprzysie2enia
W6jta.

2. Zebranio, o kt6rym mowa w pkt 1 jest wa2ne, gdy uczestniczy w nim nie mniel ni2 1/10
uprawnaonych mieszkaic6w Solectwa.

3. W braku quorum okre6lonego w pkt 2 W6jt zwoluje nastqpne zebranie, nie p62T1iej niz w terminie
7 dni od daty pierwszego.

4. Zebtanie. o kl6ryrn molva w pkt 3.iest wazne nrezaleznie od iosci uczestniczaclrh w nich
uprawnionlch mieszkaic6w solect\i!?.

ll. Wybory Softysa i Rady Sot€ckiej
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1. Kandydat6w na Soltlsa oraz czlonk6w i Rady Soleckiej mo2e zgl,osid kerdy uprawniony czlronek
Zebrania Wiejskiego.

2- Zgtaszaiqcy kandydala powinien dolaczyd pisemne oswiadczenie zgloszon€j osoby o wyrazeniu
zgody na kandydowanie.

3. W braku pisemnoj zgody obecny na z€braoiu kandydat mo2e jEwlrazl6 ustnie do protokolu.

4. W braku zgody, o kt6rej mowa w pkt 2 i 3 zghoszenie kandydata jest niewa2ne.
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1. O okreSleniu trybu vlyboru: lqczny- na jednej liscie lub rozlqczny - na oddzielnych lstach da
kazdego organu, decyduiq miaszkahcy solectwa poprzez glosowanie.

2. Gbsowane tajne przeprowadza sq przez umieszczenie znaku,,X" po prawej stronre nazwiska
wybranego kandydala 1a karcie oo grosowa'1 a

3. KartQ do glosowania na kt6rej n e za m ieszczono zn a k u ,X' przy n azwls ku zadnego z kandydat6w
albo zarnieszczono przy ilo6ci nazwisk wiQkszel od ilo6ci stanow sk obsadzonych w wyniku wybor6w
uznaje siq za niewa2ne.
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'1 . W celu pzeprowadzenia wybor6w Z€branie Wi€jskie wybiera 3 osobowq Komisje Skrutacyjna
2. Cdonami Komisji Skrutaoyjnej nie moga byd kandydaci i ich wsp6lmalzonkowie oraz krewni w linii

prostej i rodzehstwo.

3. Komisja Skrutacyjna 2 przeprowadzonych wybor6w spotzqdza nieadocznie protok6t.

4. W protokole Komisji Skrutacyjnej jednoznacznie okresla siQ okonsMuowane nowe organy
solectwa.
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1 . Za wybranego na Sottysa uznale siQ kandydata, kt6ry olrzyma] najwiqksza ilosd glos6w

2. W przypadku, gdy dwoch lub wiQcej kandydat6w otrzyma le semE 11066 9tos6w, to wybory powtarza
siq z udzialem t!,lko tych ka.dydatow, a2 do skutku.
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1. Za wybranych na azlonk6w Rady Soteckiej uwaza siq kandydat6w, kt6rzy otrzymali koleine
najwiqks2e ilosci 9tos6w

2. W przypadku, gdy w wyborach do Rady Soleckiej Jeden lub wiqcej kandydat6w otrzyma.lq takE
sama ilo66 glos6w, stosuie siq odpowiednio S'11 pkt 2.
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1 Ka2dy uprawnrony mieszkaniec uczestnicz4cy w Zebraniu Wlejskrm, na ktorym dokonano wybor6w
organdw soiectwa moie ztoiya pisemny protest przeciwko wa2no6ci wybor6w lub naruszenia
postanowiei niniejszego statutu dotyczecych glosowan a lub ustalenia wynak6w glosowanra.

2 Protaslwnosisiq do W6lta na pismie w termif ie Tdniod dnaa odbycia Zebranra, okt6rym mowaw
pkt.1

3. Wdjt rozpatruje protest w termrnie 30 dni od daty lego wptyniQcia w formie postanowienra.
4. W przypadku wydania postanowienia stwierdzajqcego zasadno6d zarzut6w zawartych w proteScie

W6jt wydaje niezwlocznae taaadzenie w s$awie nowych wybor6w do organ6\, sol€ctwa
5 Protest zlo2ony przez osobq nieuprawniona po uply/vie terminu wymienionego w pkt 2 lub bez

zachowania formy pisemnej pozostawia sie beztozpaznania

s14

'1. ObslugQ administracyjnq Wioiskiego Zebrania zwolanego w celu wyboru Soltysa i Rady Soiecklej
zapewnia w6jt.

2. Protokoty zebrah wymienionych w pkt 1 wraz z kartami do glosowanla przechowuje siQ w UrzQqzie
Gminy w Pietrowicach Wielkich.

s15

1. Mandat So+tysa i Cztonk6w Rady Soleckiej wygasa:
1) na skutek Smierci,
2) w wyniku odwoiania przez Zebranle Wielskie '
3) po uplywie 14 dni od daty zlozenia pisemnei rezygnacji z zajmowanet funkcjj.

2. So{tys sklada rozygnaciQ na rQce W6jta Gminy, a czlonkowie Rady Soleckiej na rece soltysa



3. Sollys zobowiqzany jest do powiadomionia Wdjta o rezygnacia czionka Rady Soleckiej w terminie 7
dni od tego zdarzenia.

1. Zebranie Wiejskie w celu wyboru nowego Soltysa oraz czlon6w Rady Soleckiej odbywa sia w
terminie 30 dniod daty wlga6niecia ich mandat6w

2. Sottys oraz c2onkowie Rady Soleckiej w przypadkach okre6lonych w | 15 pkt 1 llybierani sE na
okres do konce danej kadencji.

3. Zebtaria o kt6rym mowa w pkl 1, nie zwoluj€ siq gdy do konca kadencji pozostalo mniel ni2 6
miesiQcy

4. Je2eli w przypadku okreslonym w pkt 3 \ryygast mandat Soltysa. to iego obowiqzki przelmuje osoba
wybrana przez Rade Soteckasposr6d jej czlonkdw
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1 . W6jt Gminy zobowiEzany jest zwola6 Zebranie Wiejskie w celu odwolania Sollysa na pisemny
wniosek co najmniej 25yo os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim.

2. Wniosek powinien zawierac uzasadnienie.
3. Zebranie Wiejskie, o kt6rym mowa w pkt 1 nale2y zwola6 w terminie 30 dn od daty zlo2enia

wniosku o oduiolanie.
4. Odwolanie sottysa nastQpuje w tajnyrr g{osowaniu bezw-zglednA wiqkszosciq glos6w w obecnosci

co najmniej 250lo os6b uprawnionych do udzialu w Zebranru Wieiskim.
5. Odwo+an e Soltlia jest r6wnoznaczne z odwotaniem Rady Soteckiei.
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1. Zebranie Wiejskie w sprawie odwolania caloSci Rady Soleckiej albo jej poszczeg6lnych czlonkow
z\lotuje Sohls z wlasnei in cjatywy albo na pisemny wniosek co najrnniel 10% os6b uprawnionych
do udzialu z Zebraniu Wiejskim.

2. Odwotanie Rady Soteckiej albo jel poszczeg6lnych cronk6w nastqpujQ w tajntm gfosowaniLr
zwyktq wiekszoscie glos6w w obecnosci co najmniel 10% os6b uprawnionych do udzialu w
Z6braniu Wielskim.

019

1. Giosowanie w sprawie odwolania Soltysa oraz Rady Soleckiej albo lej poszczeg6lnych cronk6w
odbtr/'/a sie przez !mieszczenie znaku .X" przy slowach :a' lub "przeciw'.

2, Do odwolania Soltysa oraz Rady Soleckre albo jej czlonk6w stosuje siq odpow ednio g13

lV Zasady itryb zwotywania Zobrai Wlejskich oraz warunkiwainosci pod6jmowania uchwal
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Z zasl?o2enietn $zypadk6w okre6lonych wl7 ust 1 g 17 ust. 'l Zebran a Wiejskie zwoiuje Soitys

$16



li2,

1 . zebranie Wiojskie odbylra sie w miare istniejqcych pottzeb, jednak nie zadziej ni2 dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaie Soltys w spos6b przyjqty w solectwie

3. zebrani€ Wiajskie zwolane na wniosek mieszka6c6w, Rady lub W6jta winno cdby,.6 sie w
lerminie 14 dni od dnia ro2enia wniosku o a/votaniu zebrania Soltysowi, chyba, 2e wnioskodawca
przewiduje t6rmin p62niejszy
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1 . Zebranie Wiejskie j€st wa2ne, gdy mieszkaficy solectwa zostall o n m prawidlowo zawiadom ieni

2. Zebranie Wiejskie otwiera Soltys i przewodniczy j€o obradom.

3. Porz4dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podslawie prolektu przedlo2on€go przez Soltysa

4. Proiekt porz4dku obrad winien byi skonsulto\i!€ny z RadE Solecke
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W celu udzielenia Soltysowi stalej pomocy w przygotowywaniu mat€rial6w i w organizacj zebrah. W6jt
wyznacza poszczeg6lnych praco\rynik6w urzQdu do kontaklowanra siq z soltysem.
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1. Uchwaly Zebrania Wiejskiego 2apadaja zwyklEwiQkszo6icie glos6w

2. Glosowanie odbywa siq w sposdb jawny z wyjqtkiem wybor6w persona nych

v zasady .wo.lywania i tryb pracy Rady Solecklej
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'1 . Posiedzenia Rady Soleckiej aroluje Soltys w miarq pol,_zeby, jednak nie rzadziej ni2 raz ra kwartal.

2. Soltls zobowiAzany jest do zwolania posiedzenia Rady Soleckiej na pisemny wniosek:

1) w6jta,
2) co najmniej dw6ch czlonkdw Rady Soteckiej,

3. Wniosek, o kt6rym mowa w pkt 2 powinien okreslad cel i tematykq posiedzenia.

4. Posiodz€nie Rady Solecklej na wniosek, o kt6rym mowa w ppkt 2 odbwr'a siQ nie p62niej ni2 7 dni
od dnia zlo2enia wniosk!, chyba, 2e wnioskodawca przewiduje termin p6rniejszy.

5. Posi€dzenie Rady Soteckiej jest wazn€, je2eli bierze w nim udzial co najmniej 2 czlonk6w.

6. W przypadku nieobecnosci Soltlsa posi€dzeniu peewodniczy naistarszy wiekiem jej czlonek,
obecny na posiedzenru-

7. Rada Solecka podBjmule uchwaty zwyktq wiekszogcia glos6w

Vl. Poslanowienla kofcowo
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1. Nadz6r nad dzlalalnosciq Sohlsa sprawlie W6lt .

2. Sohls zobowiqzanyjest na 2qdanie W6jta przedstaw i sprawozdanie ze swel dzialalno6ci
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