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l. PoslanolYienia og(ilne

STATUT

Sol€ctwa L6kart6w
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1 Solectwo Lekart6w jest jednostkE pomocnicze Gminy Pietrowice Wielkle
2 Wsp6lnotq lokalnqsoleotwa stanowiejego mieszkaircy
3. Toren dzialania solectwa obejmuje wie6 Lekarl6w
4. llekrod w Statucejest mowa oi

1) W6lcio- -naleZy przez to rozumiec Wojta Gminy Pletrowice Wielkie,
2) Redzie - nale2y ptzez to rozumied Radq Gminy P etrowice Wie kie,
3) Urzqdzie - nale2y przezlo rozomieC Utz4d Gminy Pietrowice Wielkie

ll- Organy sotectwa i ich kompet6ncio
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1 Organami gminy sq; Zebranie Wiejskie, Soltys, Rada Solecka
2. Kadencja Soltyse, Rady Soteckiej, rozpoczyna siq z dniem wyborow o kt6rych mowa w a 7 i konczy

sie z dniem wygasniecia kadencii z zastrze2eniem pkt 3
3. Soltys pelni swoje obowiazki po uplywie kadencji a2 do chwili wyboru nowego sottysa.
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1. Zebtane Wjejskie h,vorza wszyscy pelnoletni nrieszkahcy solectwa stale zamieszkujEcy na jego
obszaze.

2. Do kom petencji Zebrania Wiejsk ego nale2y w szczeg6lno6ci:
1 ) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych d a soiectwa i jego mieszkahcow,
2) Mejmowanie uchwal w zakresie podzialu Srodk6w flnansowych przekazywanych pazez Radq

do dyspozlcji solectwa,
3) przyjmowanie sprawozdai z gospodarowanie w/w Srodkami,
4) dokony/venie okresowych ocen dzialalnosci Soltysa i Rady Solockiej

4. Odpisy (kopie) protokot6w Zebrah Wi€jskich Sohys dorecza W6jtowi w terminie 7 dn od daty
Zebtanta.

5. Wnioski Zebrania Wisjskrogo w sprawach nie nale2acy6h do kompetoncli organ6w solectwa W6lt
zalatwia we wlasnym zakresie, a jezeli nie dotyczelego kompetencji , pzekazuje Radzie.

6. O sposobie zahMonia sprawy informuje siq Solllsa
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1. Do kompetencji Sohysa nal62y w szczeg6lnosci:
1) kierowanio sprawami solectwa,
2\ .eafizaqa uchwal Zebrania Wiejskiego,
3) opiniowanie na wniosek W6jta wniosk6w o ulgi w sprawach z zakresu podatk6w i optat

lokalnych oraz wniosk6w w sprawie przyznawania zasitk6w I innej pomocy misszkaicom
solectlva,

4) utrzymylrvanie stalego kontaktJ z organamr grri'1y
5) reprezentowania solectwa na zewnqtrz,
6) pohrlerdzanie pob!,16w slu2bowych przedslawcieli admin stracii na ka2dym szczeblu w

solectwie
7) sporzAdzanie roz icze6 z gospodarczej i finansowej dzialalnosc solectwa.
8) prowadzenie dokumentacji finansowych zgodnie z wytycznymi skarbnika gnriny,



9) wystepowanie z wnioskami dotyczactrn i potrzeb solectwa
10) wykonyl,vanie innych zadai zleconych przez W6jta.

3. Do obowiazk6w Sottysa nalety uczestnictwo w sesjach Rady.
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ll. Wybory Soltysa i Rady Solockiei

I Zebran16 Wiejskie w sprawie ,*yboru Solllsa zwollrje Wojt w terminle 90 dni od daty zaprzFrQzenra

2. Zebtanie, o kt6rym mowa w pkt 1 jest wa2ne gdy uczestniczy w nim nie mniej ni2 1/10
uprawnionlch mieszkaicow Solectwa.

i. W braku quorum okre6lonego w pkt 2 Wojt zwotuje nastqpne zebranie, nie p62niel ni2 w terminre
7 dni od daty pierwszego.

4. Zebranie, o kt6rym mowa w pkt 3 jest wazne n ezalezrie od ilo6ci uczestniczqcych w nich
uprawnionych rnieszkaic6w solectwa.
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1. Kandydat6w na Sottlsa oraz clonk6w i Rady Soleckiej moze zglosii kazdy uprawniony czlonek
Zebrania Wiejskiego.

2- Zglasza)+y kandldata powinien dolAczyd pisemns oswiadczenie zgloszonej osoby o wya2eniu
zgody na kandydowanie.

3. W braku pisemnej zgody obecny na zebraniu kandydat mo2e je wyrazid ustnie do protokolu

4. W braku zgody, o kt6rejmo.€ w pkt 2 i3 zgloszenie kandtdata jesl n ewa2ne.

1. O okresleniu trybu wyboru: lqczny- na jednej il6cie ub rozlqczny - na oddzielnych listach dla
ka2dego organu, decyduja mieszkahcy soiectwa poprzez glosowanie.

2. Glosowanie tajne przeprowadza siq przez umieszczenie znaku,X" po prawej stronie nazwiska
wybranego kandyoala 1a karcie do glosowal,a.

3. Karte do g*osowania, na kt6rej nie zamieszczono znaku,X" przy nazy\rsku zadnego z kandydat6w.
albo zamieszczono przy lo<ci nazwisk wiekszej od ilo6ci stanowisk obsadzonych w wyn ku wybor6w
Lrznaie sie za niewazne.

1 . Rada Solecka sklada sie z 3 czlonk6w wybranych przez Zebranie Wielskre
2. Do kompetencji Rady Soleckiej na e2y w szczeg6lnoscii

I ) opracowylvanie i przedkledanie Zebrani! W ejskiemu projekkiw uchwal w sprawach bqdqcych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

2) organizowanie wykonan a uchwal Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowan e ich realizacjl

-3) inicjowanie dzalai spolecznych u2,,tecznych dla sotechr,/a ilego mieszkancow
4) wsp6ldzialanie z wlagciwymi organizacjam i spolecznymi w celu wsp6lnej realizacjl zada h.
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Tryb pracy organ6w solechr'r'a nadzoruje W6jl Gminy.
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'1 . W celu przeprowadzenia wybor6w Zebrani€ Wiejskie wybigra 3 osobowA Kom isjQ Skrutacyjna.

2. Clonami Komisji Skrutacyjnoj ni6 mogq byd kandydaci i ich wsp6lmal2onkowi€ orez krewni w lrnii
prostej i rodzeistwo.

3. Komisja Skrulacyjna z przeprowadzonych wybor6w sporzadza niez\docznie protok6l.

4. W protokole Komisli Skrutacyjnej jednoznacznie okreila siq ukonstytuowane nowe organy
soiectlva

t'r 1

'l . Za wybranego na Sohysa uznale sie kandydala kt6ry otrzymal naiwQkszq lo6i g{osow

2- W przvf,edku, gdy dw6ch lub w qcel kandydat6w otrzyma te sama rlosd g.ios6w to wyEary povrlatza
sie z udzial,em tylko tych kandydaiow, a2 do skutku.
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1. Za wybranych na cronk6w Rady Soieckiej lwara siQ
najwieksze ilo6ci glosorr'.

2. W ptzypadku, gdy w wyborach do Rady Soleckiei ieden
samE ilosd glos6w stosuie siQ odpowiednro S 11 pkt 2.

kandydat6w kt6rry otrzymali kolejne

lub wie€ kandydat6!, otrzymajq takq

1. Ka2dy uprawniony mieszkaniec uczestniczacy w Zebraniu Wiejskim, na ktorym dokonano wybor6w
organ6w solectwa fioie zlorfC pisemny protesl przeciwko wa2no6ci wyltor6w lub naruszenia
postano,vieh ninie,szego statutu dotyczEcych glosowan a lub ustal€nia wynik6w glosowanra

2. Prot6st wnosi sie do W6jta na pi5mi6 w terminia 7 dni od dnaa odbycia Zebznia, o kt6rym mowa w
pkt.'1 .

3. W6jt rozpatruje protest w terr.inie 30 dni od daty jego wplyniqcia w form e postianowienia
4. W przypadku wydania postanowienia stwierdzalqcego zasadnosc zarzut6w zawartych w protescie

W6jt wydaje niez\ 4ocznie zaftadzenie w sprawie nowych wybor6w do organ6w solecira.
5. Protest ro2ony przez osobe nieuprawnionA po uptylivie terminu wymienionego w pkt 2 lub bez

zachowania formy pisemnej pozostawia sie bez tozpoziania
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1. ObslugQ administracyjnA Wiejskiego Zebrania zwolanego w celu wyboru Sollysa i Rady Soleckiej
zapewnia w6jt.

2. Protokoly zebrah wymienionych w pkt 1 wraz z kartam i do glosowania przechowuje sie w UrzQdzio
Gminy w Pietrowicach Wlelkich.
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1. Mandat Soltlsa i Czlonk6w Rady Soleckiej wygasa:
1) na skutek 6mierci,
2) w wyniku odwolania przez Zebran e Wiejskie '
3) po upt,.rie 14 dni od daty zlo2enra p semnej rezygnacji z zajnrowanej funkcji

2. So{ys sklada rezygnacjQ na rQce W6lta Gminy, a czlonkowie Rady Soleckiej na rQce soitysa



3. Sottys zobowiazany jest do powiadomienia W6jta o rezygnacji czlonka Rady Soleckiej w t€rminie 7
dn od tego zdarzenia.
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1. Zebtanie Wiejskie w c€lu wyboru nowego Soltysa oraz cron6w Rady Soleckiej odbywa sie w
terminie 30 dniod datywygainiecia ich mandatow.

l. Sobs oraz czlonkowie Rady Soleckiel w przypadkach okreslonych w { 15 pkt 1 wybierani sE na
okres do ko/rca danel kadencii.

3. Zebtania, o kt6rym mowa w pkt 1, n e zwoluje sie gdy do ko6ca kadencji pozostalo mni€l ni2 6
miesiecy

4. Jezeliw przypadku okreslonym w pkt 3 wygasl mandat Soltysa, to lego obowiqzki przojmuje osoba
wybrana przez Rade Soleckq spo6r6d jel cronk6w.
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1. W6il Gminy zobowiazany lest zwolai Zebranie Wrejskie w celu odwolanie Soltysa, na prsemny
wniosek co najmniei 25% os6b uprawnionych do udzialLr w Zebraniu W ejskim.

2. Wnlose( pownien zawiere6 u/dsad'1 enle
3. Zebranie Wiejskie, o kt6rym mowa w pkt 1 nale2y zwolac w terminie 30 dni od daty zlo2enia

wniosku o odwolanre
4. Odwolanie soltysa nastQpuje w tajnym glosowaniu bezwzglqdnq wrQkszoscia gfos6w w obecnosci

co najmniej 250lo os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wi€lskim
5. Odwolanie Soltysa jest r6wnoznaczne z odwolaniem Rady Soleckiej
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1- Zebranie Wiejskie w sprawie odwolania cato6ci Rady Soleckiej albojej poszczeg6lnych czlonkdw
zwoluje Sottys z w'lasnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co nalmniej 10% os6b uprawnionych
do udzialu z Zebraniu Wiejskim.

2. Odwotanie Rady Soteckiej albo jej poszczegolnych czJonk6w nastqpuje w tajnym glosowaniu
zqlkl4 wiQkszoscia glosow w obecnosci co najmniej 10olo os6b uprawnionych do udzaafu w
Z€braniu Wiejskim.
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1. Glosowanie w sprawie odwolania Soltysa oraz Rady Soleckiej albo j6j poszczeg6lnych cztonkdw
odbtlva sie prz€z umieszczenie zaaku J" przy slowach :a' lub ,prz6ciw'.

2. Oo od, olania Sottysa oraz Rady Soleckie albo jej czlonk6w stosuje siq odpowednio 913.

020

Z zasltzezerierr, pEypadk6w okre6lonych wl7 ust 1 i S'17 ust 1 Zebrania.Wiejskie zwotuje Sottys

lV Zasady i tryb zwolywania Zebrai Wi6jskich oraz warunki wainosci podejmowania uchwat
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'l . Zebranie Wiejskie odbtrla sie w miare istniejqcych potrzeb, jednak nle rzadziej niz dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Soltys w spos6b przyjety w solectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwolane na wniosek mieszkaic6w Rady lub W6jta wjnno odbylvad siq w
terminie 14 d;i od dnia zlozenia wniosku o zwolaniu zebaania Sohysowi, chyba, ie wnioskodawca
przewiduje termin p6iniejszy.
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1 . Zebranie Wiejskie lest wa2ne, gdy mreszkaircy solectwa zostali o nrm prawidlowo zawiadornien

2. Zebmnie Wiejskie oh/vlera Soh)s i przewodniczy lego obradom.

3. PoEqdek obrad ustala Zebranie Wieiskle na podstawie projeklu przedlo2onego przez Soltysa.

4. Projekt porzadku obrad winien by6 skonsultowany z Radq Solecka

V Zasady zwolywania i tryb pracy Rady Soleckiei

Vl. Postanowienia koicowo

PF]ZEW qzAcY

$23

W celu udzielenia Sohlsowi stalej pomocy w przygotowylvaniu material6w i w organizacjizebra6, W6jt
wyznacza poszczeg6lnych pracownrkow urzQdu do kontaktowania siq z soltysem.
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'1. Uchwaly Zebran a Wiejsklego zapadajE z\,yklaw ekszo6ciA glos6w.

2. Glosowanie odbylva siQ w spos6b jawny z wyjEtklem wybor6w pe.sonalnych.
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'1 . Posiedzenia Rady Soteckiej zwoluje Soltys w miare potrzeby, jednak nie Eadziq ni2 Gz na kwatlal.
2. Soltys zobowiqzany lest do zwolania posiedzenia Rady Soteckiej na pisemny wn osek:

1) w6jta,
2) co najmniej dw6ch czlonk6w Rady Soleckiej,

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

4. Posiedzenie Rady Soleckiej na wniosek, o kt6rym mowa w ppkt 2 odbla/va siq nie p62niej nii 7 dni
od dnia zlo2enia wniosku, chyba, ie wnioskodawca przewiduje termin p6Zniejszy.

5. Posiedzenie Rady Soleckiej jest wa2ne, je:eli bierze w n m udziai co najm niej 2 cztonk6w.

6. W prelpadku nieobecnosci Sottysa posiedzeniu przewodn czy najstarszy wiekiem jej czlonek,
obecny na posiedzeniu.

7. Rada So+ecka podejmuje uchwaly zwykle wiqkszosc a glos6w
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1 . Nadz6r nad dz alalno6ciE Soliysa sprawuie W6jt .

2. Soltys zobowiazany jest na i'qdan e W6lta przedstawid sprawozdanie zE su;ej dzialalnosci.


