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Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003 roku 


Statut Sołectwa


Rozdział I. Nazwa i teren działania


§ 1

Ogół mieszkańców Sołectwa Przydroże Małe stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.

	Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: Sołectwo Przydroże Małe.


§ 2

Sołectwo Przydroże Małe  jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z  innymi  Sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Korfantów.

	Samorząd mieszkańców Sołectwa Przydroże Małe działa na podstawie przepisów, w szczególności:


	ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
	Statutu Gminy Korfantów,

niniejszego Statutu.

§ 3

Teren działania Sołectwa obejmuje miejscowość Przydroże Małe.


Rozdział II. Organizacja i zakres działania


§ 4

	Organami Sołectwa są :


	Zebranie Wiejskie,
	Sołtys,

Rada Sołecka.

	Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata i kończy się w momencie wyboru nowych organów.


	Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Korfantowa nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.






§ 5

	Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.


	Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.


§ 6

Do zadań Samorządu Mieszkańców Sołectwa należy w szczególności:

	udział w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

kształtowanie zasad współżycia społecznego,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.

§ 7

Zadania określone w § 6 Samorząd Mieszkańców Sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

	podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa,
współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań
 z wyborcami, dyżurów oraz kierowania do nich wniosków dotyczących Sołectwa,
ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.

§ 8

Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Miejską projekty uchwał w sprawach :

	planu zagospodarowania przestrzennego,
	planu budżetu na dany rok,

innych projektów uchwał przedłożonych do zaopiniowania.

§ 9

Uchwały, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Sołectwa może nawiązać współpracę z innymi samorządami i w tym celu zawierać porozumienia określające zakres 
i sposób wykonania wspólnych zadań.
  				


Rozdział III.  Sołtys i Rada Sołecka


§ 11


	Mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.


	Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.


	Funkcje Sołtysa i w Radzie Sołeckiej sprawowane są społecznie.


§ 12

	Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:


	zwoływanie Zebrań Wiejskich,

zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej 
i Burmistrza,
	wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców Sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie,
reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Miejskiej,
uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

	Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalendarzowym  Sołtys przekłada informację o swojej działalności za rok ubiegły.


	Informację, o której mowa w ust. 2 Sołtys przedkłada Radzie Miejskiej w ciągu 30 dni 

po odbytym zebraniu w celu poddania działalności Sołectwa ocenie.

§ 13

Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14

	Rada Sołecka składa się z 4 osób. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys jako 
jej Przewodniczący.


	Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 


	Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa, w szczególności w sprawach:


	opracowania i przekładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,

opracowania i przekładania Zebraniu Wiejskiemu projektów programu pracy samorządu,
występowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
organizowania wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroli ich realizacji,
	decydowania w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w realizacji inicjatyw społecznych,
współdziałania z innymi organizacjami społecznymi działającymi w danym sołectwie,
	opracowania informacji ze swej działalności na Zebrania Wiejskie.



Rozdział IV.  Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki 
ważności podejmowanych uchwał


§ 15

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 16

Zebranie Wiejskie,  za wyjątkiem zebrania, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu zwołuje Sołtys:

	z własnej inicjatywy,

na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców,
	na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.


§ 17

	Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.


	Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Sołtys do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie pisemnego ogłoszenia na wiejskiej tablicy ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.


§ 18

	Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.


	Zwołujący zebranie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu, bez względu na liczbę osób uczestniczących w Zebraniu.


	Zebraniu przewodniczy Sołtys lub inna osoba wybrana przez uczestników Zebrania 
w głosowaniu jawnym.


	Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.


	Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych przez Zebranie.  




§ 19

	Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyjątkiem uchwał, o których mowa 
w § 25 ust. 3 i 4 są prawomocne, gdy zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od głosów “przeciwko”.


	Głosowanie odbywa się w sposób jawny, za wyjątkiem uchwał o których mowa 
w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego Statutu. 


	Obrady zebrania są protokołowane.


	Protokół i uchwały zebrania podpisują Sołtys i osoba prowadząca zebranie. 


	Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez głosujących 
i biorących udział w zebraniu, podjęte wnioski i opinie Sołtys przekazuje w ciągu 7 dni Burmistrzowi Korfantowa.



Rozdział V. Tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej.


§ 20

	Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa termin, miejsce i godzinę zebrania.


	Postanowienie o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej,
co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.


§ 21

	Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców uprawnionych 
do głosowania.


	O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 
1/5 stałych mieszkańców sołectwa, wybory przeprowadza się w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania bez względu na liczbę uczestników zebrania.


§ 22

	Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród mieszkańców Sołectwa w głosowaniu jawnym.


	Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 23

	Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio na zebraniu. Kandydaci winni wyrazić zgodę na kandydowanie.


	Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w trybie określonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 


	Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.


§ 24

	Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia niniejszego Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego. 
	Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.


§ 25

 Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i Radę Sołecką przed upływem kadencji, jeżeli utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

	Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej następuje na wniosek co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa posiadających prawa wyborcze. 


	Uchwała w sprawie odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy stałych mieszkańców Sołectwa w głosowaniu tajnym.


	Procedurę określoną w niniejszym paragrafie stosuje się do odwołania Rady Sołeckiej. 


§ 26

Wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27

Zmian w Statucie Sołectwa dokonuje się w trybie określonym dla jego uchwalenia: 

	na wniosek Zebrania Wiejskiego,

z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsultacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28

	Statut niniejszy został przyjęty Uchwałą Nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie 
z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania Statutów sołectwom Gminy Korfantów.


	Niniejszy Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący
Jan Oleksów


