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STATUT

Solectwa Samborowice
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L Solectwo Samborowlce jest jednostkq pomocniczA Grnrny Pietrowice Wrelkie
2 Wsp6lnote lokalnesolectwa stanowiq jego mieszkalrcy.
3 Teren dzialania solectwa obejmuje wies Sambo.owioe
4. llekrod w Statucie jest mowa o:

1) W6jcie- nale2l ptzez 10 tozumiei Wojta Gminy Pietrowice W elkie
2) Radzie - nale, przez to rozumiei RadQ Gminy Pietrowce Wielkie,
3) Urzqdzie - nalezy prz6z to rozumie6 Urzqd Gminy Pietrowice Wielkie

ll. Organy solectwa i ich kompetencje
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1. Organamigmany sA Zebranie Wiejskie, Soltys. Rada Solecka
2. Kadencja Soltysa, Rady Soleckiej, rozpoc:!,na siQ z dniem wybor6w o kt6rych mowa w g 7 i ko^czy

sie z dnism wygasniecia kadencji2 zastrzezeniem pkt 3
3 Soltys petni swoje oboMezki po up+ylrie kadencjaai do chwiliwyboru nowego soltysa.
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1 . Zebranje Wiejskie h,vorzA wszyscy pelno etni mieszkahcy solect/va stale zarnieszkujqcy na jego
obszaze.

2. Do kompetencji Zebranla Wiejskiego nale2y w szczegolnosci:
1) zaimowanre stanowiska w sprawach istotnych dla solectwa i jego mieszkahc6w,
2) podejmowanie uchwal w zakresie podziaiu 6rodk6w finansowlch pzekazywanych przez Rade

do dyspozycji sotectwa,
3) przyjmowanie sprawozdah z gospodarowania w Srodkami,
4) dokonywanie okresowych ocen dzlalalnosci Solrsa i Rady Solecki€j.

4. Odpisy (kopie) protokol6w Zebrah Wiejskich Soltys dorecza W6jtowi w t€rminre 7 dni od daty
Zebtania.

5. Wnioski Zebrania Wiejskiego w sprawach nie naleiAcych do komp€tenc.ji oagan6w solectwa W6jt
zalatwia we wlasnym zakresio, a je2eli nre dotyczqjogo kompetencji - przekazuje Radzie.

6. O sposobie zalatwienia sprawy informuje sie Sottlsa.
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1. Do kompetenoli Sohysa nale2)/ w szczeg6lnoscil
1) kierowanie sprawami sol€ctwa,
2) r6alizacja uchwal Zebrania Wlejskiego,
3) opiniowanle na wniosek W6jta wniosk6w o ulgl w sprawach z zakr€su podatk6w i oplat

lokalnych oraz wniosk6w w sprawie przfznawania zasllk6w i innej pomocy mteszka6com
solectwa.

4) utrzymylvanie sta,ego kontaktu z o.ganarrr gmny
5) reprezentowania solectwa na zewnatrz,
6) potwierdzanie pobl6w slu2bowych przedstawiciel adminlstracji na ka2dym szczeblu w

soleclwie .

7) spozqdzanie rozliczef z gospodarczej i finansowej dzialalno6ci solectwa.
8) prowadzenie dokumenlacji finansowych zgodnre z wytycznym i skarbn ika gminy,



9) wystepowanie z wnioskamj dotyczqcym i potrzeb solectwa
10) wykonlranie innych zadah zl€conych przez W6jta.

3. Do obowiqzk6w Soltysa nabry uczestnictwo w sesjach Rady.

N5

1 . Rada Sotecka skiada s e z 3 czionk6w wybranych pzez Zebranie W ejskie.
2. Do komp61€ncjl Rady Soleckiej nalezy w szczeg6lnosci:

I ) opracowywani€ i przedkladanie Zebraniu Wielskiemu projektow uchwal w sprawach bedqcych
przedmiotem rozpatrl rania przez zebranie,

2) organizowanie wykonania uchwal Z6brania Wieiskiego oraz kontrolowan e ich realizacjr,
3) in cjowanie dztalaA spoiecznych u2)4ecznych dla solectwa jego mieszkahcow
4) wspoldzaatanie z wla6ciwymi organizacjam i spolecznym i w cel! wsp6lnq rcalizac)i zadai.
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TM pracy organ6w soleclwa nadzoruje Wojt Gminy.
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1. Zeb.anie Wiejskie w sprawie wyboru Sottysa zwoluje W6jt w terminie 90 dni od daty zapzysie2enra

2. 2ebrani6, o kt6rym mowa w pkt 1 jest waZn6, gdy uczestniczy w nim nie mni6i niz 1/jO
uprawnionych mieszkaicow Solectwa.

l. W b€ku quorum okreSlonego w pkt 2 W6jt zwoiule nastepne zebranie, nie p62niej ni2 w terminie
7 dni od daty pterwszego.

4. Zebtade, o kt6rym mo\/a w pkt 3lest wa2ne niezate2nie od ilosci uczestnicz4cych w nich
Lrprawnionych mies2kahc6w sotectwa.
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1. Kandydat6w na Soltysa oraz czlonk6w i Rady Soleckiej mo:e zglosic kazdy uprawniony cz,lonek
Zebrania Wiejskiego.

2. Zgtaszdqcy kandydata powinien dolaczy6 pisemne oswiadczenie zgfoszonej osoby o w]ra2eniu
zgcty na kandydoweni6.

3. W braku pisemnej zgody obecny na zebraniu kandydat m026 jawlrazi6 ustni€ do protokolu.
4. W braku zgody, o kt6rej mowa w pkt 2 i 3 zgtoszeni€ kandydata jest niewa2ne.
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1. O okesleniu trybu wyboru: taczny- na jodnej liscie tub rozqczny - na oddzielnych tistach dta
ka2dego organu, decyduja mi€szkancy solectr" poprzez glgsowanie.

2. Glosowanie tajne przeprowadza siq przez umisszczenie znaku ,X" po prawej stront€ nazliska
wybranego kandyoata na <arcie oo glosowanra.

3. Karte do giosowania, na kt6rej nie zamieszczono znaku ,X' przy nazwislu zadnego z kandydat6w,
albo zamieszczono przy ilosci nazwisk wiqkszej od ilosci stanowisk obsadzonych w wyniku wybor6w
uznaie siQ za nlewa2n€.
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ll. Wybory Soltysa i Rady Soleckioj



1. W c6lu przeprowadzenia wybor6w Zobranie Wiejskie wybiora 3 osobowaKomisjq Skrutacyjna.

2. Cz,ona.r|i Komisji Skrutacyjnej nie moge byc kandldaci i ich wsp6lmatzonkowie oraz krewni w linii
prostej i rod2ehsturo

3. Komisja Skrutacyjna z ptz eprowadzonych wybor6w spoEqdza niezwlocznie protokol.

4. W protokole Komisji Skrulacyinej jednoznacznie okresla siQ ukonsMuowane nowe organy
solectwa
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1. Za w\tranego na Soltysa uznaje sie kandydata, kt6ry otrzymal najwrqkszellosc glosow

2. W przypadku, gdy dw6ch lub wiQcej kandydat6w otrzyma te samq 1056 gl,os6w, to wybory povvtarza
siq z udzialem Viko tych kandydat6w, ai do skutku
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1. Za wybranych na czl,onkow Rady Soleckiej uwa2a srQ

najwiqksze ilosci glos6w.

2. W przypadku, gdy w wyborach do Rady Soleckiel jeden
same ilo{6 glosow, stosuje siq odpowednio 

"311 
pkt 2.

kandydai6w, kt6rzy otrz!,rnali kolejne

lub wiQcej kandydatdw otrzymajq takE

1. Ka2dy uprawniony mieszkaniec uczestniczEcy w Zebraniu W ejskim, na kt6rym dokonano wybor6w
organ6w soleclwa moze ztolla pisemny protest przeciwko wa2no6ci wybordw lub naruszenia
postanowieh niniejszego statutu dotyczacych gfosowania lub uslalenia \rynikow glosowania.

2. Protest wnosi sie do W6jta na pismie w terminie 7 dni od dn a odbycia Zeb?nia o kt6rym mowa w
pkt.1.

3. W6jt rozpakuje protest w terminle 30 dniod daty jego wplyniQcia w formie postanowienra
4. W przypadku wydania postanowienia stwierdzaJqcego zasadnoSd zarzut6w zawartych w prote6cie

W6lt wydaje niezw{ocznie zarzadzenie w sprawie nolvych wybo.6w do organ6w solectwa.
5. Protest zlo2ony przez osobq nieuprawnaon4 po uplywie tarminu wymienion€go w pkt 2 lub bez

zachowania formy pisemn€j pozostawia siq bez rozpoznania.

s13

N14

1. Obsiuge administracyjnq Wieiskiego Zebrania zwolanego w celu wyboru Sohysa i Rady Sotockiej
zapewnia w6jt.

2. Paotokoly zebrai wymienionych w pkt 1 wraz z ka am do gl,osowania pzechowuje siQ w Urzqdz e
Gminy w Pietrowlcach Wielk ch.
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1. Mandat Sottysa i Czlonk6w Rady Solecklej wygasa:
1) na skutek Smierci,
2) wwyniku odwolania przez Zebranie Wiejskie,
3) po uptywie 14 dni od daty zlo2enia pisernnej rezrlgnacjiz zajmowanej funkc.li.

2. Sottys sklada rezygnacje na rQce W6jla Gminy. a czlonkowie Rady Soleckiei na rece soltysa



3. Sottys zobowiazany jest do powiadomienia W6jta o rezyonacji czlonka Rady Soleckiej w torminie 7
dni od tego zdarzenia.
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'1. Zobranie Wiejskie w c€lu vvyboru nowego Soltysa oraz czlon6w Rady Soleckiej odblara siQ w
terminie 30 dni od daty wyga6niecia ich mandat6w

f. Soltys oraz cronko/vie Rady Soleckiej w przypadkach okreslonych w !r 15 pkt 1 wybieran sa na
okres do kohca danej kadencj

3. Zebrania, o kt6rym mowa w pkt 1. nie zwoluje siQ gdy do kohca kadencji pozostalo mniej ni2 6
m iesiqcy

4. Je2eli w przypadku okreslonym w pkt 3 wygasl mandat Soltysa, lo jego obowiezk przelmuje osoba
wybrana przez Rade Soleckq sposr6d jej czionk6w
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1. W6lt Gminy zobowiezany jest zwolad Zebranie Wiejsk e w celu odwolania Sohysa, na ptsemny
wniosek co najmniej 25% os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim

2, Wniosek powinien zawierad uzasadnienre
3. Zebranie Wiejskie, o ktdrym mowa w pkt 1 nalea arolad w terminio 30 drli od daty zlo2enia

wniosku o odwolanie.
4. Odwotanie soltyse naslepuje w tajnym glosowaniu bezwzgledna wiQkszosc q glos6w w obecnosci

co najmniej 25olo os6b uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wlejskim.
5. Od\aolanie Soft)sa jest r6wnoznaczne z odwotaniem Rady Soleckiei.
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1. Zebranie Wiejskie w sprawie odwolanra calosci Redy Soleckrej albo jei poszczeg6lnych cdonk6w
zwoluje Sottys z wlasnej inicjaty y albo na pisemny wniosek co najmniej 10% os6b uprawnionych
do udzialu z Zebraniu Wielskrm.

2. Odwolanie Rady Sol,eckiej abo jej poszczegdlnych cronk6w nastQpujq w tajnym gtosor'r'aniu
zwyktE wiQkszoScia glos6w w obecnosci co nalmniej 10% os6b uprawnionych do udziatu w
Zebraniu Wlojskam.
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'1. Glosowanle w sprawie odwolania Soltlsa oraz Rady Soleckiej albo jej poszczeg6lnych czionk6w
odblwa siQ przez umieszczenie zna,() ,,X' ptzy slowach ,,2a" ub ,przecrvl".

2. Do odwolania Soltysa oraz Rady Soleckie albo lej cronk6w stosuje siQ odpow ednio S 13.

lV. Zasady i tryb zwolywania Z€brai Wiejsklch oraz warunkl wainosci podsjmowania uchwal
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Z zast zeieniem przypadk6w okre6lonych w g 7 ust. '1 i S17 ust. 1 Zebrania Wieiskie zwotuje Sohys
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1 . Zebranie Wiejskie odb!^ra sie w miare istniejacych potrzeb, jednak ni6 eadziej n 2 dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskisgo podaje Soltys w spos6b przyjqty w sol€ctwie.

3. Zebranie wiejskio zwolane na wniosek mieszkahc6w. Rady ub W6jta winno odbywad siQ w
terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku o.,volanru zebrania Soltysowi, chyba, ie wnioskodawca
przewiduJe termin p62niejszy.
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'l . zebranie wiejskie iest wazne, gdy m ieszkahcy solectwa zostali o nim prawidlowo zawiadomienr

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sokys i przewodniczy jego obradom.

3. Porzedek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedlozonego przez Soltysa

4. Prolekt porzqdku obrad winien byc skonsultowany z RadA Soleckq
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W celu udzielenia Soltysow stalej pomocy w przygotowylvaniu material6w i w organizacji zebran, W6jt
vqznacza goszczeg6lnych pracownik6w Urzqdu do kontaktowan a siQ z Sottysem.
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1 . Uchwa, Zebrania Wielskiego zapadajq zwykie wiQkszosciq g[os6w.

2. Gtosowanie odblara siQ w spos6b jawny z vlylatk 6m wybor6w personalnych

V Zasady zwolywania i tryb pracy Rady Solecki€j

1 . Posiedzenia Rady Soteckiel a/voluje Soltys w miare potrzeby, jednak nie rzadAq ni2 rcz na kwa/tal
2. Soltys zobowiezanyjest do arvolania posiedzenia Rady Soleckiej na prsemny wniosok:

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

3. Wniosek, o kt6rym mowa w pkt 2 powinien okreslad cel i tematytQ posiodzenaa.

4. Posiedzenie Rady Soleckiej na wniosek, o kt6ryn mowa w ppkt 2 odbywa siq nie p6iniej ni2 7 doi
od dnia zlo2enia wniosku, chyba, 2e wnioskodawca przewiduje termin p62niejszy.

5. Posiedzenie Rady Soleckaejjest wa2ne, j€2eli biotze w nim udzjal co najmniej 2 czlonk6w
6. W praypadku nieobecnosci Softysa posiedzeniLr przewodnrczy najstarszy wiekiem jel czlonek,

obecny na posiedzeniu.
7. Rada Solecka podeimuj€ uchwaly zwykq wiekszo6cia gios6w

Vl. Postanowienia koicowe
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1. Nadz6r nad dziaialnoscia Soltysa sprawule W6jt
2. Solt,s zobowiazany jest na 2qdanie W6jta przedstawic sprawozdan e ze swej dzialalnosci
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