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Załącznik nr 1
do uchwaĘ nr V| / 82 l 2007

STATUT

Sołectwa Krowiarki

l. Postanowienia ogolne

s1

Sołectwo Krowiarki .1est jednostką pomocniczą Gminy Pietrowice WieIkle

Wspo| notę |oka| ną śoteótwa stanowią jego mteszkańcy'

Sołectwo óoe1muje obszar wsr Krowiarki.
llekroc w Statucie jest mowa o:

1) Wojcie- -narezv pizez to rozumieĆ Wojta Gminy Pietrowice Wielkie'

2) Radzie - na|eŻy przezto rozumlec Raóę Gq'ny. Pielrowice Wie|kie,

3) Urzędzle - na|eŻy przez:ro rozum|ec Urżąd Gminy Pietrowice Wielkie

l|. organy sołectwa i ich kompetencje

s2
,1. organami gminy są: Zebranie Wiejskie, Sołtys'  . . ' . .L
2. Kadencja So.ltysa, Rady Sołeckiei, rozpoczyńa się z dn|em wyborów o ktorych mowa w s 7 i kończy
- 

.lć iJń1"m wygaŚnięcia kadencji z,zaslrzeŻeniem pkt 3

3 'Sołtyspełn iswo1eobowiązk ipoupływiekadenc j iazdochwi | iwyborunowegoso, l tysa

s3

Zebranie Wiejskie tworzą Wszyscy pełno|etni mieszkańcy sołectwa' sta|e zamieszkujący na jego

obszarze.
óo [óńp"t"ncji Zebrania Wiejskiego na|.ezy w szczegolnoŚci:

1) zajmowanIe.t"ń*'r.u 'iu spńwactr istotnycrldia sołectwa ij"9? T::''!il'i3^Yl'^'
2) podejmowan," u"ńń"i* za'kresie podziału środkow finansowych przekazywanych przez Radę

do dyspozycji sołectvva'
3) ór.'ńb*jnle spiŃozoań z gospodarowania Ww środkami,

4) dokonywanie or<resowych ocón działalnosci Sołtysa i Rady Soteckiej.

odpisy (kopie) p'otoro1óń, Zebrań Wie1st<icń-sótiyś oo.ę"'ó wo1towi w terminie 7 dni od daty

'*":,:il l '.brania 
Wiejskiego W sprawacn nie na|ezących do kompetencji organow,sołectwa Wojt

załatwia we wtasnym zakresie, a jeze|i nie dotyczą jegó-kompetencji - przekazuje Radzie.

ó soosooie załatwienia Sprawy informuje się Softysa.

s4

Do kompetencji Sołtysa na|ezy w szczegóInoŚci:
1) kierowanie sprawami sołectwa,
2) rea|izaĄa uchwał Zeb'rania Wiejskiego'
ai utrzymywanie statego kontaktu z organami gminy

4) reprezentowania sołectwa na zewnąrz'
5) potwierdzanle pońytow słuzbowych pzedstawicie|i administracji publicznejw sołectwIe ,

6) sporządzani e roz|iczen z gospodarczej i finansowej działa|ności sotectwa

7) wykonywani" u.tuńo*v.ń ońowlązt<ow z dziedziny obronnosci oraz zapobiegania i usuwanla
, 

sńutkow k|ęsk zywiołowych, ....^-^.*
8) prowadzenie' oó,tumenticji finansowych zgodnie z wytycznymi skarbnika gminy,

9) Występowanle z wnioskami dotyczącymi potrzeb so.łectwa.

ib) *vxońv*anie innych zadań zleconych przez Wojta.^

oo,ooówiqikow Sołtyśa na|ezy uczestnictwo w sesjach Rady.

o .



I
a
L

s5

Rada Sołecka składa się z 3 członkow wybranych' przezZebranie Wiejskie.

o" ńńb"t"ncji Rady Sółeckiej na|eŻy w szczego|noŚci:

1) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wi"1.xi"*u projektów uchwał w sprawach będqcych

przed m iotem rozpatrywania przez zeor ante'

2) organizowani" *I[ońuni" udń** Zebrania Wiejskiego oraz kontro|owanie ich realizacji,

3 ) in i c jowan iedz iałańspołecznychuzytecznychd|asołectwa i jegomleszkańców '
4) wspołdziałanie z właściwymi organizac1ańi społecznymi w ce|u wspolnej rea|izacji zadań'

s6

Tryb pracy organÓw sołectwa nadzoruje WÓji Gminy.

Sołtys zobowlązany jest do doręczenia wóiŃi cminy uchwał zebrania Wiejskiego w terminie 7

dni od daty ich podjęcia 
riminil nrze.|stawiĆ st j działa|nosci.

Sołtvs zobowtązany j;;i;" ządanie Wojta Gminy przedstawiĆ sprawozdanie ze swoje

l||' Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

$7

ZebranieWiejsk lewsprawiewyboruSołtysazwołujeWojtwtermin ie90dnioddatyzaprzys ięŻenia
Wojta.
Zebranre, o ktorym mowa w pkt 1 jest waine, gdy uczestniczy w nim nie mniej niz 1/10

uprawnionych mieszkańcow Sołectwa.
Wbrakuquorumokre Ś |onegowpk t2Woj t zwołu jenas tępnezebran ie ,n i epoŹn ie jn i zwte rm in i e
7 dniod datY Pierwszego.
Zebranie, o ktorym mowa w pki 3 jest waŻne niezaleŻnie od ilości uczestniczących w nich

uprawnionych mieszkańców sołecNva.

$8

Kandydatow na Sołtysa oraz członkow i Rady Sołeckiej moze zgłosic kaŻdy uprawniony członek

Zebran iaWie jsk iego '  :^J^-^^;^ -^r^^-nna i  ncnh '
ZgłaszĄący kandydata powinien dołączyc pisemne oŚwiadczenie zgłoszonej osoby o Wyrazenlu

zgody  na  kandydowan i e .  : . .  | ' .^ f , . , l^ł  *n+a  i a  ,^ , , t rą z i ó l l c f n i e  r l o  n ro to
W braku p'semne., 'goJv obecny n3.1"9l"niu kandydat może jąwyrazic ustnie do protokołu.

W ń,atu zgody, o.któĘ,mowa w pkt 2 i 3 zgłoszenie kandydata jest niewaŻne.
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o okresleniu trybu wyboru: łączny- na 1ednej |iŚcie |ub rozłqczny - na oddzielnych listach dla

kazdego organu, oecyóują mieśztjncy sołectwa poprzez głosowanie.

Głosowanie ta1ne przeprowadza się przez umieszczenió znaku ,,X'' po prawej stronie nazwiska

wybranego kandydata na karcie do głosowanta.
Kańę do głosowanta,"na t<tore1 nie źamieszczono znaku ,,X,,przy nazwisku iadnego z kandydatow,

albo zamtes zczonopJIir"l"ii'"i*ńx *ię[.ó oo ilos"i śtanowisk obsadzonych w wyniku wyborow

uznaje się za niewazne. lJ .'
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W ce|u przeprowadzenia wyborow Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisję Skrutacyjną

Członami Komisji Skrutacyjnej nie mogą ovj r."ńoyouói i i"r, wspołmałzbnkowie oraz krewnt w linii

prostej i rodzeństwo'
ko m isj a S krutacyj n a z przepr ow adzonych wybo row spor,ządz 

"
W protokole romIs1r' śriutacy1nej jednoznacznie okreŚla

sołectwa'
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Za wybranego na Sołtys a uz}ai9się |an!,vdata, 
ktory otrzymał największą ilośc głosow

W przypadku, gdy o*ócń lub więcej kandydatow otrzyma te samąi|óŚc głosow' to wybory powtarza

śię?-,i.i'iałem iytt<o tych kandydatow, az do skutKu.

niezwłocznie protokoł.
Się ukonstytuowane nowe organy

kandydatow, ktorzy otrzymali kolejne

lub więcej kandydatow otrzymają taką

s12

Za wybranych na członkÓw Rady Sołeckiej uwaŻa stę

największe ilości głosow.
W,prżypadku, gdy w wyborach do Rady Sołeckiej jeden

ś"ńą-ń"se gtosóń stosj1e się odpowiednio $1.1 pkt 2.

s13

KaŻdyuprawniony mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu. Wiejskim na ktorym dokonano wyborow

organów Sotectwa moie ao,yÓ pisemny pioie=t przeciwko-w-aŻnoŚci wyborow |ub naruszenla

postanowień ninie.;szego statutu.doty".ą.y"ń gńsowania Iub ustalenia wynikow gtosowania'

Protest wnosi się do Wojta na piśmie w terńin"ie 7 dni od dnia odbycia Zebrania, o ktorym mowa W

pkt . '1  - J  r^+, ,  i^^^,r ,nhrn iac ia  rv  fn rmia  oos tanowien ia .
Wojtrozpatrujeprotestwtermin ie30dnioddatyjegowpłynięc iawformiepostanowten
W przypadku Wydanla postanowienia stwlerjJa1ł;;ó" żusao.nos" zarzulow zawartych w proteście

Wojt wydaje niezwłocznie zarządzeniew sprawib nofuyctr wyborow do organów sołectwa'

Protest złoŻony przez osobę nieuprawnio;; ń'*lyl"^]'":*inu wymienionego W pkt 2 lub bez

zachowania foimy pisemnej pozostawia się bez rozpoznanla.
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1. Mandat Sołtysa i Członkow Rady Sołeckiej wygasa:

1)  na  skutek  Śmierc i ,
2) w wynit<u odwołania przezZebranie Wiejskie, '-. '-^^^., . .
3) po upływie 14 dni od daty ztoŻeniapisemnej rezygnacji zzĄmowanejfunkcji.

2. Sołtys sktada rezygnację na ręce Wojta ó;i;y; 
"żtóńto*i" 

Rady Sołeckiej na ręce sołtysa

1 .
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obstugę administracyjną Zebrania Wiejskiego zwotanego w ce|u wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

i?:i#.ix'"Ł, wymienionych w pkt 1 wrazz kartami do głosowania przechowuje się w Urzędzie

Gminv w Pietrowicach Wielkich'



3' Sołtys
dni od

zobowiązany jest do powiadomienia Wojta o rezygnacjr członka Rady Sołeckiej w terminie 7

tego zdarzenia.

s16

Zebranie Wiejskie w celu wyboru nowego Sottysa oraz członowRady Sołeckiej odbywa stę w
4
t .

Z .

terminie 30 dni od daty wygaśnięcia ich mandatow'

Sołtys oraz członKowle Rady Sołeckiej w przypadkach określonych w $ 15 pkt 1 wybierani są na

okres do końca danej kadencj i '  |- .-^'.:^: ^i+ e
3. Zebrania, o ktorym mowa w pkt 1' nie zwołuje się gdy do końca kadencji pozostało mniej niŹ 6

miesięcy.
4, lezetiw przypadku okreŚ|onym w pkt 3 wygasł mandat Sołtysa' to jego obowiązki przejmuje osoba

wybrana'przez Rade Sołecką spoŚrod jej członkÓw.

lV. Zasady itryb zwoływ aniaZebrańWiejskich oraz warunkiwazności podejmowania uchwał

$20

ZzastrzeŻenrem przypadkow okreŚ|onych w $ 7 ust. 1 i $17 ust. 1 Zebrania Wiejskie zwołuje Sołtys

s21 Ę

Zebranie Wiejskie odbywa się w rniarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej nii jeden raz w

roku.
TerminimiejsceZebraniaWiejskiegopodajeSottysprzezwywieszenieogłoszeń.

s17

1. WÓjt Gminy zobowiązany jest zwotac Zebranie Wiejskie w ce|u odwołania Sołtysa, na plsemny

wniosek co na,mniói2sł. osÓo uprawnionych do udziatu w Zebraniu Wiejskim'

2. Wniosek powinten zawieraÓ uzasadn|en|e.
3. Zebranie Wiejskie, o ktorym mowa w pkt 1 na|eŹy zwotać w terminie 30 dni od daty złozenla

wniosku o odwołanie'
4. odwołanie sołtysa następuje w ta1nym głosowaniu bezwzg|ędną większością głosow w obecności

co najmn ie! 25%o osoo uprawnionyótr do udziału w Zebraniu Wiejskim.

5 .odwołan ieSołtysa jes t rownoznacznezodwołan iemRadySołeck ie j .

s18

1. ZebranieWiejskie w sprawie odwołania ca,loŚcr Rady Sołeckiej a|bo jej poszczegolnych członkow

zwołuje Sottys z wtasńlj inicjatywy a|bo na pisemny wniosek co najmniej 10% osob uprawnionych

do udziału zZebraniu Wiejskim'

2. odwołanie Rady Sołeckiej a|bo jej poszczego|nych członkow następuję w tajnym głosowaniu

zwykłą większością głosow w obecności cJ najmniej 10% osob uprawnionych do udziału w

Zebraniu Wiejskim.

s1e

Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej a|bo jej poszczego|nych członkow

oolŃu się przez umieszczenie znaku ,,X,' przy słowach ,,za'' lub ,,przeciw''.

Do odwołania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej a|bo jej cz,lonkow stosuje się odpowiednio $13.

.l
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f .
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3. Zebranie Wiejskie zwołane na

terminie '14 dni od dnia złoŻenia
przewid uje termin PozniejszY.

wniosek mieszkańcow' Rady |ub Wojta winno odbywaĆ się w

wniosku o zwołaniu zebrania Sołtysowi, chyba, Że wnioskodawca

s22

1. Zebranie Wiejskie jest wazne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni

2. Sołtys otwieri Zebranie Wiejskie i przewodniczy jego obradom.
3. Porźądek obrad usta|a ZebrónieWiejskie na podstawie pro.1ektu przed,lozonego przez So.łtysa

ł. Projekt porządku obrad winien byc skonsu|towany z Radą Sołecką.

s23

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy W przygotowywaniu materiałow i w organizacji zebrań' Wojt

wyznacza poszczegolnych pracownikow Urzędu do kontaktowania się z Sołtysem'

s24

1 . U chwały Zebr ania Wiejski eg o zapadajązwyk.lą wię kszością głosow.

2. Głosowanie odbywa się w sposob jawny z wyjątkiem wyborow persona|nych.

1 .
2

V' Zasady zwoływania itryb pracy Rady Sołeckiej

$25

Posiedzenia Rady Sołeckiej zwo.łuje Sołtys w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niŻ raz na kwartał'

Sołiys zobowiązany jest do zwołańia posiedzenia Rady Sołeckiej na pisemny wniosek:

1) wo1ta,
2) co najmniej dwoch członkow Rady Sołeckiej'
Wniosek, o ktorym mowa w pkt 2 powinien okreś|aĆ ce| i tematykę posiedzenia.

Posiedzenie Raby Sołeckiej na wniosek, o ktorym mowa w pkt 2 odbpva się nie pozniej niz 7 dni od

dnia złoŻenia wniosku, chyba, Że wnioskodawca przewiduje termin pozniejszy.

Posiedzenie Rady Sołeckiej jest waine, jeze|i bierze w nim udział co najmniej 2 ezlonkow.

W przypadku nieobecnosói sottysa pósiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem jej członek,

obecny na posiedzeniu.
Rada śołecka podejmuje uchwały zwykłąwiększoŚcią g,łosow.
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V|. Postanowienia końcowe

s26

1' Pzed podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany statutu sołtys zwołuje Zebranie

Wiejskie , na którym przedkłada projekt tych zmian.
Zebianie Wiejskie opiniuje proponowane zmiany statutu w drodze uchwały.
odpis uchwafy, o ktorej mowa w ust.2 sołtys przekazuje Radzie Gminy'
Nadzor nad sotectweń sprawu1e Rada chlny a takŻe Wojt, ktorego uprawnienia nadzorcze nad
sołectwem nie oznaczają bezpośredniej ingerencji w działaInoŚci sołectwa.
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