Zafycznik Nr 6

do Uchwaly Nr X/97/2003
Rady Gminy Psary

z dnia 28.08.2003r.

STATUT

SOLECTWA MALEVOWICE
ROZDZIALI

Postanowienia ogolne

§1
1. Solectwo jest jednostk^pomocniczaj ktorej mieszkancy wspolnie z innymi solectwami
tworza^ wspolnot? samorza^dowa^ gminy Psary.

2. Solectwo dziala zgodnie z postanowieniami obowi^zuja^cych przepisow a w szczegolnosci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 zpozn. zm.)

2) Statutu Gminy Psary uchwalonego Uchwah\Nr VIH/65/2003 Rady Gminy
Psary z dnia 26 maja2003r.
3) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzialania solectwa jest wies Malinowice.
ROZDZIAL H
Zadania solectwa
§3

1. Do zadan solectwa nalezy zapewnienie udziahi mieszkancow w zaspokajaniu ich
zbiorowych potrzeb.
2. Zadania solectwa obejmuj% w szczegolnosci sprawy:
1) organizowanie samopomocy mieszkancow i wspolnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania

2) zapewnienie udziahi mieszkancow w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi^zanych z miejscem
zamieszkania.

3) inicjowanie zadan na rzecz poprawy stanu bezpieczenstwa mieszkancow.
§4

Solectwo posiada zdolnosc sa^dowa^ w post^powanhi cywilnym przed sa^dem.

§5

Solectwo realizuje swoje zadania w szczegolnosci poprzez :
1) podejmowanie uchwal w sprawach Solectwa \v ramach przyznanych kompetencji.
2) opiniowanie spraw nalezacych do zakresu dziaiania Solectwa,
3) wspohiczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Rad§ Gminy konsultacji
spolecznej projektow uchwal Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkancow solectwa.

4) wystgjowanie z wnioskami do organow gminy o rozpatrzenie spraw, ktorych zalatwienie
wykracza poza mozliwosci solectwa.

5) wspolprac? z radnymi terenu Solectwa oraz wspoldzialanie z miejscowymi organizacjami
spolecznymi.

t

6) wspoldzialanie z Policja,, Straza^ Pozama^ oraz innymi instytucjami i organizacjami w
zakresie utrzymania ladu, porza^dku publicznego. bezpieczenstwa, ochrony srodowiska
oraz przeciwdzialania patalogiom spolecznym na terenie Solectwa.
ROZDZIAL m
Organy solectwa

§6
1. Organami Solectwa sa^:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwalodawczy
2) Soltys jako organ wykonawczy
2. Dzialalnosc Soltysa wspomaga Rada Solecka w skladzie 4 osob.
DZIA1 I - Zebranie Wiejskie

Prawo do uczestniczenia i wybierania w Zebranhi Wiejskim maja^ stali mieszkancy
Solectwa uprawm'eni do glosowania.
§8

1. Zebranie Wiejskie zwohije Soltys :
1) z wlasnej inicjatywy
2) na wniosek Rady Soleckiej
3) na pisemny wm'osek co najmniej 1/10 mieszkancow uprawnionych do udziahi w
Zebraniu Wiejskim
4) na wniosek Rady Gminy hib Wpjta Gminy
2. Zebranie Wiejskie odbywa si? w miar? potrzeb. nie rzadziej jednak niz 1 w roku.
3. Zebranie Wiejskie zwolywane na wniosek mieszkancow, Rady Gminy lub Wqjta Gminy
winno bye zwolane najpozniej w terminie 14 dni od daty zgloszenia wniosku.

4. 0 Zebraniu Wiejskim mieszkancy solectwa winni bye powiadomieni co najmniej 7 dni
przed jego tenninem, w sposob przyj^ty w Solectwie . Zawiadomienie powinno zawierac:
informacj? na czyj wniosek zebranie jest organizowanie, dokladne okreslenie daty,
godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porzqdku obrad oraz podanie zakresu
proponowanych do podjfeia uchwal.
§9

1. Zebranie.1Wiejskie jest wazne, gdy mieszkancy Solectwa zostali o nim prawidlowo
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Dla waznosci zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwal wymagana jest obecnosc ponad
50 % uprawnionych mieszkaricow solectwa , posiadaja^cych czynne prawo wyborcze.
3. Zapisu tego nie stosuje si? ,gdy zebranie odbywa si? w drugitn terminie.
§10

1. Zebranie Wiejskie z zastrzezeniem § 20 pkt.2 otwiera Sokys i przewodniczy jego obradom.
2. Porza^dek obrad ustala zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedlozonego przez
Soltysa.

3. W porza^dku obrad kazdego Zebrania powinno znajdowac si§ sprawozdanie z realizacji
uchwal, wnioskow i opinii zebrania poprzedniego , ktore sklada Soltys lub czlonek
Rady Soleckiej.

4. Soltys inicjuje zapewnienie na zebraniu kompetentnych pracownikow Urz^du Gminy,
referuja^cych rozpatrywane sprawy.

§11

1. Uchwaly Zebrania Wiejskiego zapadaja^ zwykla^ wi^kszoscia^ glosow w glosowaniu jawnym
tzn. liczba glosow „ za" musi bye wi^ksza od Iiczby glosow ,,przeciw", przy czym glosow
,,wstrzymuja^cych" nie bierze sie. pod uwag§.

2. Statut okresla sprawy, ktore wymagaja^ glosowania tajnego.
3. W glosowaniu biora^udzial jedynie uprawnieni do glosowania mieszkancy Solectwa.

4. Wyniki glosowania oglasza prowadz^cy zebrania bezzwlocznie.
§12

1. Z kazdego Zebrania Wiejskiego sporz^dza si? protokol, ktory powinien zawierac:
1) dat?, miejsce, godzin? zebrania i oznaczenie w ktorym terminie zebranie si? odbywa.
2) liczbe. mieszkancow biora^cych udzial w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnosci,
wybor sekretarza zebrania,

3) stwierdzenie przyj^cia protokohi z poprzedniego zebrania
4) zatwierdzony porza^dek zebrania

5) sprawozdanie Soltysa z realizacji uchwal i wnioskow z poprzedniego zebrania
6) przebieg obrad, streszczenie przemowien i dyskusji oraz sformulowanie zglaszanych
i uchwalonych wnioskow.
7) uchwalone uchwaly na zebraniu
8) podpis prowadza^cego Zebranie Wiejskie i sekretarza zebrania.

2. Protokol powinien bye w terminie 7 dni po odbychi zebrania przekazany Wqjtowi Gminy.
3. Kazdy mieszkaniec gminy ma prawo wgla^du do protokohi, robienia z niego notatek
oraz wyciqgow.
§13

1. Do wyfycznej wlasciwosci Zebrania Wiejskiego nalezy :
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Solectwa i jego mieszkancow
poprzfcz podejmowanie uchwal

2) wybor i odwolanie Sottysa

3) wybor i odwolanie czlonkow Rady Soleckiej
4) opiniowanie w cz^sci dotycza^cej Solectwa, przedstawionych do konsultacji przez
Rad§ Gminy projektow uchwal
5) dokonywanie co najmniej raz w roku oceny dzialalnosci Soltysa i Rady Soleckiej
6) stanowienie w innych sprawach dotycza^cych Solectwa w ramach przepisow
ustawowych.

DZIALII - Prawa i obowiijzki Soltysa

§14

1. Soltys ma prawo do czynnego uczesmictwa w sesjach Rady Gminy bez prawa glosowania.
2. Soltys otrzymuje zawiadomienie i materialy dotycza^ce obrad sesji.
3. Soltys korzysta z ochrony prawnej prz>shigujacej funkejonariuszom publicznym.

§15
Soltysowi przyshiguje miesifczna dieta ustalona odr^bna^ uchwala^ Rady Gminy.

§16

Do obowia^zkow i kompetencji Soitysa nalezy w szczegolnosci:
1) zwolywanie Zebrania Wiejskiego,
2) reprezentowanie Solectwa na zewnattz
3) przewodniczenie Radzie Soleckiej

4) zwolywanie posiedzen Rady Soleckiej
5) informowanie mieszkancow o wszystkich sprawach istotnych dla funkejonowania
gminy.

6) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsi$wzi§c spolecznych maja^cych
na celu poprawe^ warunkow zycia spolecznosci soleckiej
7) kierowanie reaHzacja^ uchwal organow gminy, zebrania wiejskiego w odniesieniu
do Solectwa
8) wystepowanie z wnioskami dotycza^cymi potrzeb Solectwa i jego mieszkancow
9) przekazywanie w terminie 7 dni do biura Rady Gminy uchwal i protokolow
z posiedzen Rady Soleckiej i Zebrania Wiejskiego

10) uczestniczenie w naradach sohysow, zwolywanych okresowo przez Wojta
11) wykonywanie innych zadan nalez^cych do Sofrysa z mocy ogolnych przepisow
m.in. w zakresie obronnosci, ochrony p. pozarowej, inkasa niektorych oplat i podatkow,
zapobiegania kl?skom zywiolowym i usuwania ich skutkow
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadan z zakresu administracji publicznej

DZIAL ill - Zadania i kompetencje Rady Soleckiej
§17

1. Rada Solecka jest organem wspomagaja^cym Soltysa.
Pomaga Soltysowi w prowadzeniu i zalatwianiu spraw Solectwa.
2. Rada Solecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Soleckiej odbywaja^ sif w miarf potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy
Soltys.

§ 18

Do zadan Rady Soleckiej nalezy w szczegolnosci:
1) wspomaganie Soltysa w przygotowaniu zebran wiejskich i przygotowanie projektow
uchwal tych zebran

2) zbieranie wnioskow i innych wystaj>ien mieszkancow oraz organizacji w sprawach
dotycza^cych Solectwa.

3) podejmowanie wnioskow w sprawach przeznaczenia srodkow finansowych bfdqcych
w dyspozycji Solectwa.

4) inicjowanie dzialan spolecznych, uzytecznych dla Solectwa i jego mieszkancow

ROZDZIAL IV

Zasady i tryb wyboru Soltysa i Rady Soleckiej

§19

1. Kadencja Soltysa i Rady Soleckiej trwa 4 lata i odpowiada kadencji Rady Gminy.
2. Soltys pelni swoja^ funkcj^ do wyboru nowego Soltysa.
3. Wybory Soltysa i Rady Soleckiej zarza^dza Rada Gminy w terminie 3 miesi^cy po
upbywie ich kadencji.
4. Wybor na nowa^ kadencjf odbywa sif na Zebraniu Wiejskim zwolanym przez Wojta Gminy.
§20

1. Wqjt Gminy zwohija^c Zebranie Wiejskie, na ktorym ma bye dokonany wybor
Soltysa i czlonkow Rady Soleckiej, okresla miejsce, dzien i godzin? zebrania oraz
przedklada propozyejf porza^dku obrad.

2. Otwarcia zebrania dokonuje Wojt Gminy, stwierdza jego prawomocnosc a nast?pnie
proponuje kandydata na Przewodnicza^cego Zebrania i zarza^dza jego wybor.
3. Z Zebrania Wiejskiego, na ktorym przeprowadza si? wybory nalezy sporza^dzic list?
obecnosci z podpisami uczestnikow Zebrania uprawnionych do glosowania

§21

1. Soltys oraz czlonkowie Rady Soleckiej sa^ wybierani i odwolywani przez Zebranie
Wiejskie w glosowaniu tajnym i bezposrednim zwykfy wi^kszoscia^ glosow, sposrod
nieograniczonej liczby kandydatow.
2. W pierwszej kolejnosci nalezy ustalic list? kandydatow na Sohysa i dokonac jego
wyboru poprzez glosowanie.
W drugiej kolejnosci nalezy ustalic list? kandydatow do Rady Soleckiej i przeprowadzic
glosowanie dla dokonania wyboru czlonkow Rady Soleckiej.
§22

1. Wyboiy przeprowadza Komisja Skrutacyjna w skiadzie co najmniej 3 osob,
wybranych sposrod uprawnionych do glosowania uczestnikow zebrania.
Czlonkiem Komisji Skrutacyjnej nie moze bye osoba kandyduja^ca na sohysa lub czlonka
Rady Soleckiej.
2. Do zadan komisji nalezy :
1) przyj^cie zgloszen kandydatow

2) przeprowadzenie glosowania
3) ustalenie wynikow wyborow
4) ogloszenie wynikow wyborow
5) sporza^dzenie protokohi o wynikach wyborow.

3. Protokol podpisuje przewodnicza^cy zebrania oraz czlonkowie komisji.

§23

1. Wybory odbywaja^ si? przy nieograniczonej liczbie kandydatow zgloszonych bezposrednio
przez uprawnionych do glosowania uczestnikow zebrania.
Kandydat powinien wyrazic zgod? na kandydowanie.
2. Za wybranych uwaza si? kandydatow, ktorzy uzyskali najwi?ksz% liczb? glosow

§24

1. Uprawnieni uczestnicy zebrania glosuja^na kartach opatrzonych piecz?cia^ Rady Gminy.
2. Nazwiska kandydatow na karcie do glosowania umieszczane s% w porza^dku alfabetycznym.

§25

1. Soltys i czlonkowie Rady Soleckiej sa bezposrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i moga^ bye odwolani przez Zebranie przed upfywem kadencji, jezeli nie
wykonuja^ swoich obowiqzkow, naruszaja^ postanowienia Statutu i uchwal Zebrania
Wiejskiego lub dopuscili si? czynu dyskwalifikuj^cego ich w opinii spolecznej.
2. Z wnioskiem o odwolanie moze zwrocic si? do zebrania rowniez Wqjt Gminy
3. Uchwalk o odwolaniu z zajmowanej funkeji podejmowana jest po wyshichaniu
wyjasnien zainteresowanego w glosowaniu tajnym.
§26

1. W przypadku odwolania lub ustajrienia sohysa lub wszystkich czlonkow Rady
Soleckiej - Rada Gminy w terminie do 1 miesiaca zarza^dza wybory uzupelniaja^ce.
2. Do wyborow uzupelniaja^cych przepisy niniejszego rozdzialu stosuje si? odpowiednio.
3. Wybory dla uzupelnienia skladu Rady Soleckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie
Wiejskie zwolane przez sohysa.
ROZDZIAL V

Zakres zadan przekazywanych Solectwu przez Gmine oraz sposob ich realizacji
§ 27

1. Solectwo korzysta z przekazanego mienia komunalnego oraz rozpotza^dza dochodami
z tego tytuhi.

2. Przekazanie mienia Solectwu nastejmje w drodze odr?bnej uchwaly Rady Gminy.
3. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie z niego w ramach zwyklego zarza^du
(eksploatacja mienia i utrzymywanie w stanie nie pogorszonym).

4. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgody Rady Gminy.

ROZDZIAL

VI

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzialalnosciq Solectwa
§28

1. Kontrole nad dzialalnoscia^ organow Solectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisje.
Rewizyjna^ Rady Gminy.

2. Kontrola moze bye prowadzona w formie :
a) uczestnictwa w posiedzeniach organow Solectwa

b) doraznych i okresowych kontroli przeprowadzonych przez Komisj? Rewizyjna^
zgodnie z planem kontroli.

§29

1. Nadzor nad dzialalnoscia^ organow Solectwa w zakresie zgodnosci z prawem sprawuje
Rada Gminy.

2. Soltys dostarcza Radzie Gminy teksty przyjftych uchwal w tenninie 7 dni od daty
ich podj^cia.

3. Rada Gminy moze w ciaju 30 dni od daty dostarczenia uchylic niezgodna^ z prawem
uchwaleyorganu Solectwa. Rozstrzygni^cie Rady Gminy jest ostateczne.§
ROZDZIALVH

Postanowienia koncowe.
§30

Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

