
RADA GMINY
w Starczy

UCHWALA NR21.III.2OI8
RADY GMINY STARCZA

zdnia2S grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Lysiec

Na podstawie art .  l8ust.  l iart .35ust.  lustawy zdnia 8marca 1990r.  osamorz4dzie gminnym (Dz.U.
22018r., poz.994 zpoLn. zm.)

Rada Gminy Starcza uchwala:

STATUT SOLECTWA LYSIEC

Rozdzial l.
Postanowienia og6lne, nazwa i obszar solectwa

$ 1. Solectwo Lysiec jest jednostk4 pomocniczq Gminy Starcza.

$ 2. Niniejszy Statut okre5la organizacjg i zakres dzialania Solectwa tr-ysiec, w tym:

l)jego zadania i zakres dzialania,

2) or ganizacj g i zasady dzialania j e go organ6w,

3) zasady i tryb wyboru organ6w solectwa oraz ich odwolywanie,

4) uprawnienia Solectwa wzglgdem skladnik6w mienia komunalnego przekazanych mu do zarz4dzania
i korzystania,

5) zasady gospodarki finansowej,

6) zasady sprawowania nadzoru nad dzialalnoSci4 jego organ6w.

$ 3. Ilekrod w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - nale?y przez to rozumie6 Gming Starcza,

2) Solectwie -naleiry przezto rozumie6 jednostkg pomocnicz4 okreSlon4 w $ I niniejszego Statutu,

3) Statucie -nale2y przezto rozumie6 Statut Solectwa,

4) Soltysie -naleiry przezto rozumiei organ wykonawcry Solectwa,

5) Radzie Soleckiej -naleiry przezto rozumie6 organ wspieraj4cy Sottysa,

6) Zebraniu Wiejskim - nale?y przez to rozumie6 Zebranie Wiejskie Solectwa tr-ysiec jako organ uchwalodawczy
Solectwa,

7)Ustawie -nale?y przezto rozumiei ustawg zdnia 8 marca 1990r. osamorz4dzie gminnym (Dz.U.22018r.,
poz.994 zp52n. zm.),

8) Radzie Gminy -naleLry przezto rozumie6 Radg Gminy Starcza,

9) W6jcie -naleiry przezto rozumiei W6jta Gminy Starcza,

l0) Urzgdzie Gminy - naleiry przezto rozumiei Urz4d Gminy w Starczy.

$4. Solectwo obejmuje obszar 329ha, kt6rego granice zaznaczone s4 na mapie stanowi4cej zal4cznik do
Statutu.

Rozdzial2.
Zasady i tryb wyboru organ6w Solectwa

$ 5. Organami Solectwa s4: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwalodawczy, Sottys - jako organ wykonawczy.

$ 6. Rada Solecka wspomaga dzialalnoS6 Soltysa i jest organem opiniodawczo-doradczym Soltysa. Kadencja
Soltysa i Rady Soleckiej trwa pigd lat, odpowiada kadencji organ6w gminy.

$ 7. Sohys oraz czlonkowie Rady Soleckiej wybierani s4 spoSr6d nieograniczonej liczby kandydat6w przez
stalych mieszkaric6w Solectwa uprawnionych do glosowania.
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$8. l.Zebranie, na kt6rym ma nast4pi6 wyb6r Soltysa iRady Soleckiej zarz4dza W6jt na 7 dni przed

Wznaczon4 datq. W fym celu okre5la miejsce, dziei i godzing zebrania.W zawiadomieniu o zebraniu uwzglgdnia
sig II termin zebrania o l5 minut za planowanym zebraniem.

2. Obradom zebrania przewodniczy przedstawiciel Gminy.

S 9. l. W celu przeprowadzenia wyboru Sotlysa i czlonk6w Rady Soleckiej, Zebranie Wiejskie powoluje 3-
osobow4 Komisj g Skrutacyjnq spoSrod uprawnionych uczestnik6w Zebrania.

2.Do zadaft Komisji Skrutacyjnej nale?y:

a) rejestrowanie kandydatur na Sottysa i czlonk6w Rady Soleckiej,

b) przeprowadzenie glosowania,

c) obliczenie glos6w oddanych na poszczeg6lne kandydatury,

d) ustalenie i podanie do wiadomo!;ciZebrania Wiejskiego wynik6w glosowania i wybor6w,

e) sporz4dzenie protokolu o wynikach wybor6w.

3. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodnicz4cego.

4. Czlonkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog4 kandydowa6 na funkcje Soltysa i czlonk6w Rady Soleckiej.

$ 10. Rada Solecka sklada sig z 3-5 os6b. O iloSci czlonk6w Rady Soleckiej decyduje Zebranie Wiejskie
w formie uchwaly.

$ll.l.Kandydatury na funkcje Soltysa iczlonk6w rady Soleckiej wnieograniczonej liczbie spo6r6d
uprawnionych do glosowania uczestnik6w Zebrania mog4 zglasza1 bezpoSrednio wszyscy uprawnieni do
glosowania uczestnicy tego Zebrania.

2. W pierwszej kolejnoSci naleLry przeprowadzit, zgloszenie kandydat6w i glosowanie dla dokonania wyboru
Sohysa. W drugiej kolejnoSci naleiry przeprowadzi6 zgloszenie kandydat6w i glosowania dla dokonania wybor6w
czlonk6w Rady Soleckiej.

$ 12. Komisja powolana do przeprowadzenia wybor6w zamyka listg kandydatur na funkcjg Sottysa oraz listg
kandydat6w na czlonk6w Rady Soleckiej po zarejestrowaniu tych kandydat6w, kt6rzy wyrazili zgodg na
kandydowanie.

$ 13. l Po zamknigciu listy kandydat6w na funkcjg Sohysa, Przewodnicz4cy Komisji Skrutacyjnej, o lct6rej
mowa w $ 9 niniejszego Statutu, poddaje pod glosowanie Zebrania wszystkie zarejestrowane kandydatury
w kolejnoSci alfabetycznej.

2. Na funkcjg Soltysa zostaje wybrany kandydat, kt6ry uzyskal najwigksz4 zwykl4 wigkszoS6 glos6w.

3.Ieheli przy wyborze Soltysa, dw6ch lub wigcej kandydat6w otrzymajednakow4 najwigksz4 liczbg glos6w,
glosowanie powtarza sig z udzialem j edynie kandydat6w, ktorzy otrrymali r6wn4 najwigkszq liczbg glos6w.

4. Postanowienie ustqpu l, 2 stosuje sig odpowiednio do wyboru czlonk6w Rady Soleckiej.

5. JeZeli przy uyborze czlonk6w Rady Soleckiej, dw6ch lub wigcej kandydat6w otrzymajednakow4 liczbE
glos6w, a nie wystarcza dla nich miejsc mandatowych glosowanie powtarza sig w czg5ci dotycz4cej mandat6w
nie obsadzonychzudzialem jedynie kandydat6w, kt5rry otrzymali r6wn4liczbg glos6w.

$ 14. l. Uprawnieni do glosowania uczestnicy Zebrania Wiejskiego, na kt6rym wybierany jest Sohys
i czlonkowie Rady Soleckiej glosuj4 kartami do glosowania opatrzonymi pieczgci4 W6jta Gminy Starcza.

2. Na karcie do glosowaniaprzy wybranym przez siebie kandydacie glosuj4cy stawia znakX.

3. Niewa2ne s4 glosy na kartach:

a) calkowicie przedartych,

b) innych niz w ust. l,

c) na kt6rych postawiono znakX obok nazwiska wigcej niz I kandydata- przy wyborze Sottysa,

d) na kt6rych postawiono znak X obok nazwiska wigkszej liczby kandydat6w niz ustalona na Zebraniu iloii os6b
wchodz4cych w sklad Rady Soleckiej,

e) na kt6rych nie postawiono znaku X obok nazwiska 2adnego z kandydat6w.
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$ 15. l.Odwolanie Soltysa lub czlonk6w Rady Soleckiej przed uplywem kadencji odbywa sig na zasadach
przewidzianych do ich powolania $ 7, $ 8, $ 9, $ 14.

2. Sohys i czlonkowie Rady Soleckiej sq bezpoSrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog4 byd
przez Zebranie Wiejskie odwolani przed uplywem kadencji, jezeli nie wykonuj4 swoich obowi4zk6w, naruszajq
postanowienia statutu i uchwal Zebrania lub dopuScili sig czynv dyskwalifikuj4cego w opinii
Srodowiska.Uzasadniony wniosek o odwolanie powinien by6 poddany pod glosowanie na zebraniu, na kt6rym
zostal zgloszony lub na nastgpnym w terminie jednego miesi4ca.

3. Odwolanie zzajmowanych funkcji winno byi podjgte po wysluchaniu zainteresowanego.

$ 16. l.W przypadku odwolania lub ust4pienia Soltysa W6jt zwoluje Zebranie Wiejskie wcelu wyboru
nowego Sohysa.

2. Wybory dla uzupelnienia skladu Rady Soleckiej lub wybrania nowego skladu calej Rady Soleckiej
przepr ow adza Zebr anie Wi ej ski e zwolane przez S oltysa.

3. Procedurg w sprawie odwolania Soltysa lub czlonk6w Rady Soleckiej przed uplywem kadencji wszczyna sig
na wniosek Zebrania Wiejskiego podjgty w formie uchwaly orazw sytuacji okreSlonej w $ 35.

4. Wybory uzupelniaj4ce dokonuje sig wedlug procedury niniejszego Statutu - Rozdzialu 2(Zasady itryb
wyboru organ6w Solectwa)

Rozdzial3.
Organizacja i zadania organ6w Solectwa

$ 17. 1. Kadencja Soltysa i Rady Soleckiej trwa pig6 lat.

2. Soltys, Rada Solecka dziala r6wniez po uptywie kadencji, do czasu wybor6w zarz4dzonych przez W6jta
w celu wyboru nowego Sohysa i nowej Rady Soleckiej.

$ 18. Do obowi4zk6w Sohysa naleiry w szczeg6lnoSci:

' zwotywanie Zebrai Wiej skich,

'zwolywanie posiedzeri Rady Soleckiej,

' przygotowani e proj ekt6w uchwal Zebr ania W iej ski ego,
'gospodarowanie mieniem przekazanym Solectwu w spos6b ustalony na zebraniu,
' reprezentowanie m ieszkafi c6w S olectw a na zewn4trz,

'przyjmowanie od mieszkaric6w propozycji do projektu budzetu gminy,

'realizacja uchwal i wniosk6w Zebrania Wiejskiego,
'wystgpowanie do W6jta o zabezpieczenie Srodk6w finansowych w budzecie gminy na realizacjg zadah

inwestycyj ny ch na obszar ze S olectwa,

' uczestnictwo w naradach S oltys 6w zwolywanych przez W6j ta,

'co najmniej raz w roku sporzqdzanie sprawozdari z dzialalnoSci Solectwa i przekazywanie ich do W6jta oraz
sporz4dzanie sprawozdania za okres uptywaj 4cej kaden cj i,

'dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowanego mienia komunalnego znajduj4cego sig
na terenie Solecfwa (dochody i wydatki),

'wykonywanie innych zadan nalel4cych do Soltysa z mocy og6lnie obowi4zuj4cych przepis6w, migdzy
innymi: w zakresie obronno6ci i ochrony przeciwpoharowej, inkasa niekt6rych podatk6w i oplat oraz usuwania
skutk6w klgsk zywiolowych,

'prowadzenie teczki Solectwa zawieraj4cej :

a) protokoty zzebran.

b) sprawozdania. uchwaty i wnioski oraz inne dokumenty dot. dzialalnoSci Solectwa.

$ 19. Sohys moze uczestniczyt, w sesjach Rady Gminy, mole zabiera( glos na sesji, moze sklada6 wnioski
w imieniu zebrania mieszkaric6w swojego Solectwa, nie ma prawa glosowania.

$ 20. Solectwo i jego organy dbaj4 o zbiorowe potrzeby mieszkaric6w Solectwa:

a) wsp6ldzialaj 4 z miej scowymi organi zacjami spolecznymi,
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b) podejmuj4 dzialania maj4ce na celu umacnianie bezpieczeflstwa i porz4dku publicznego,

c) wsp6ldzialaj4 zwla!;ciwymi organami dla poprawy warunk6w sanitamych, stanu ochrony przeciwpolarowej
oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

$ 21. Rada Solecka opracowuje na Zebranie projekty uchwal w sprawach bgd4cych przedmiotem
r ozpatry w ania pr zez Zebr anie, opracowuj e pl any pracy S olectwa.

Rozdzial4.
Zasady i tryb nvotywaniaZebrafi Wiejskich oraz warunki waino5ci podejmowanych uchwal

$ 22. 1. Prawo do udzialu w Zebraniu maj4 wszyscy mieszkaricy mieszkajqcy na terenie Solectwa.

2. Podstaw4 do ustalenia liczby uprawnionych do udzialu w zebraniu jest informacja z rejestru v"ydana przez
wlaSciw4 kom6rkg Urzgdu Gminy w Starczy.

3. Prawo udzialu w Zebraniu Wiejskim upowaZnia do:

a) zabierania glosu w dyskusji:

b) zglaszania kandydatur w wyborach Soltysa i Rady Soleckiej,

c) udzialu w glosowaniu i kandydowania na Sohysa i czlonk6w Rady Soleckiej (dotyczy tylko os6b maj4cych
czynne prawo wyborcze),

d) zadawania pytari Sottysowi, czlonkom Rady Soleckiej oraz obecnym na posiedzeniuZebrania przedstawicielom
Gminy,

e) przedstawiania wniosk6w.

$23. Zebranie Wiejskie zwoluje Soltys:

a) z wlasnej inicjatywy,

b) z inicjatywy Rady Soleckiej,

c) z inicjatywy radnego z danego terenu,

d) na wniosek Rady Gminy lub W6jta,

e) na Z4danie co najmniej 15 mieszkaric6w uprawnionych do glosowania.

S 24. 1. Zebranie odbywa sig w miarg istniejqcych potrzeb, jednaknierzadziejni?raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania podaje sig do wiadomoSci publicznej poprzez ogloszenie na tablicy ogloszeri
Solectwa i kurendy.

3. Zebranie winno sig odbywa6 w terminie 7 dni od dnia ogloszenia, chyba 2e wnioskodawca proponuje termin
p62niejszy.

S25. 1. Zebranie jest wazne, gdy mieszkaricy Solectwa zostali onim prawidlowo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami Statutu.

2.Zebranie otwiera Sottys iprzewodniczy jego obradom. Zebranie mole Wznaczyt inn4 osobg na
przewodniczqcego Zebrania.

3. Porz4dek obrad ustala Zebranie na podstawie projektu przedloionego przez Sohysa.

$ 26. Materialy konieczne do przygotowaniaZebraniazapewnia Urz4d Gminy.

$27. 1. Zebranie jest uprawnione do przeprowadzenia wybor6w oraz podejmowania uchwal iwniosk6u'
w obecno5ci co najmniej 10% uprawnionych do glosowania os6b.

2.W przypadku braku okreSlonego wpkt. I quorum nastgpne zebranie mieszkaric6w Solectwa odbywa sig po
uptywie 15 minut odWznaczonego I terminu zebrania.

3. Zebranie w II terminie jest wazne bez wzglgdu na liczbg mieszkaric6w obecnych na zebraniu.

4. Uchwaty podjgte w II terminie s4 wi424ce.

5.Uchwaty zapadaj4zwykl4 wigkszoSci4 glos6w tzn.liczba glos6w,,za" musi by6 wigksza od liczby glos6w

,,Przeciw"'

6. Osoba obecna na zabraniu, kt6ra nie bierze udzialu w glosowaniu ,,2a" oraz w glosowaniu ,,przeciw" liczona
jest jako wstrzymuj4ca sig od glosowania.
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7. Uchwaly podpisuje Soltys i oglasza je w spos6b zwyczajowo przyjety.

8. Glosowanie odbywa sig w spos6b jawny.

9. Obrady Zebrania s4 protokolowane. Protok6l podpisuje przewodnicz4cy Zebrania.

Rozdzial5.
Zakres zadafi przekazywanych Solectwu przez Gming oraz spos6b ich realizacji

$ 28. Podstawowym celem utworzenia i dzialania Solectwa jest zapewnienie jego mieszkafcom udzialu
w realizacji zadari Gminy, aw szczegolnoici:

a) ladu przestrzennego i ochrony Srodowiska,

b) gminnych dr6g, ulic i plac6w,

c) utrzymania czysto5ci i porzqdku,

d) teren6w rekreacyjnych,

e) zieleni gminnej i zadrzewien,

f) utrzymania gminnych obiekt6w,

g) promocji gminy,

h) wsp6lprac y z or ganizacjami p ozar zqdowymi.

$ 29. Solectwo uczestniczy w realizacji zadaf Gminy poprzez:

l)wspomaganie dziahrt organ6w Gminy we wszystkich sprawach wchodz4cych wzakres zadaf wlasnych
Gminy,

2) konsultowanie spraw podlegaj4cych uregulowaniu w drodze przepis6w gminnych, kt6rych ustanowienie winno
byi poprzedzone konsultacjami z mieszkafcami,

3) podejmowanie rozstrzygnigi w zakresie:

a) zarzqdzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego Solectwu,

b) propozycji do projektu budzetu gminy dotycz4cych zadan do realizacji na terenie Solectwa.

4) podejmowanie innych czynnoSci i dziabrtnarzecz mieszkafc6w zgodnych z przepisami prawa,

5) w terminie do 30 wrze5nia kazdego roku wystgpowanie z wnioskiem do W6jta o ujgcie w projekcie budZetu
gminy roku nastgpnego zaplanow any ch zadan fi nansowych S olectwa,

6) zlozenie wniosku zawieraj4cego przedsigwzigcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu soleckiego,

7) korzystania zpowierzonego Solectwu mienia komunalnego, utrzymania ich w naleirytym stanie, remontu,
konserwacji, w ramach ustaleri naZebraniu Wiejskim.

Rozdzial6.
Gospodarka finansowa Solectwa

$ 30. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budZetu Gminy.

$ 31. l. O przeznaczeniu funduszy Solectwa decyduje Zebranie Wiejskie w formie uchwaly.

2. Uchwalone i wprowadzone do budZetu wydatki Solectwa realizowane sq w porozumieniu z Referatem
Finansowym Urzgdu Gminy.

$ 32. Solectwo realizuje zalohone cele na podstawie przedlolonych rachunk6w wystawionych na Gming
Starcza potwierdzonych podpisem Sohysa oraz pieczgci4 Solectwa. W przypadku realizacji wydatk6w na rzecz
innych podmiot6w rachunek winien by6 r6wnie2 opisany przezupowaZnionego przedstawiciela tego podmiotu.

S 33. l. Opisane rachunki Sohys przedklada Skarbnikowi Gminy do realizacji.

2. O zmianie realizacji wydatk6w solectwa decyduje kolejna uchwala Zebrania Wiejskiego.

RozdzialT.
Nadzrir nad dzialalno5ciq Solectwa

$ 34. l. Rada Gminy i W6jt sprawuj4 nadzSr nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych
zadan.
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2. Do podstawowych zadah nadzoru naleiry w szczeg6lnoSci:

a) dokonywanie oceny stanu Solectwa,

b) nadz6r nad dzialalnoSci4 finansow4 Solectwa, kt6ry sprawuje Skarbnik Gminy.

3. W6jt i pracownicy Urzgdu Gminy maj4 prawo 2qdat, niezbgdnych informacji i danych dolycz4cych
funkcjonowania Solectwa. Mogq ponadto uczestniczyd w posiedzeniach organ6w Solectwa. Protokoly i uchwaly
Zebrah Wiejskich Sohys przekazuje W6jtowi wterminie 14dni od daty zebrania. Uchwala Zebrania Wiejskiego
sptzeczna z prawem jest niewazna.

$ 35. W razie naruszenia prawa przez Soltysa lub poszczeg6lnych czlonk6w Rady Soleckiej, Rada Gminy na
wniosek W6jta moZe wystqpid z wnioskiem do Zebrania Wiejskiego o ich odwolanie przed uptywem kadencji oraz
o wyb6r nowego Sohysa lub nowych czlonk6w Rady Soleckiej.

Rozdzial8.
Postanowienia przejSciowe i koricowe

$ 36. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

$ 37. Traci moc UchwalaNr 63ilX12004 Rady Gminy Starcza z dnia 2l kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia
Statut6w Solectw.

$ 38. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Starcza.

$ 39. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa SlEskiego.

Przewodnicz4ca Rady Gminy

e/'-'oo*L>
a 0

mgr Ewa Jgdrzejewska
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Zalqcznik do Uchwaly Nr 2l.III.2b18 Rady Gminy Starcza z dnia 28 grudnia 2018r.
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