Uchwała Nr V/31/07
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie nadania statutu sołectwu Przywory
Na podstawie art. 35 ust. 1i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się Statut Sołectwu Przywory stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§3
Traci moc uchwała Nr VII/29/94 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29
grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutów sołectwom.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego oraz rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Przywory w miejscach
zwyczajowo przyjętych.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Przywory
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Tarnów Opolski
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tarnów Opolski
4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Przywory
5) Organach gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy i Wójta Gminy Tarnów
Opolski
Rozdział II
Nazwa i obszar Sołectwa
§ 2. Sołectwo Przywory jest jednostką pomocniczą Gminy Tarnów Opolski i obejmuje
obszar 737,42 ha,
§ 3. 1.Uczestnikami społeczności samorządowej Sołectwa są jego stali mieszkańcy, którym
przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego określa się według przepisów ustawyOrdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2.Samorząd Sołectwa działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności:
1) ustawy o samorządzie gminnym,
2) Statutu Gminy Tarnów Opolski,
3) postanowień niniejszego Statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej. W obrocie cywilno-prawnym w zakresie mienia
komunalnego Sołectwo może występować tylko za pośrednictwem organów Gminy.
Rozdział III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 4. Tryb i zasady wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej określa ustawa o samorządzie
gminnym oraz niniejszy Statut.
§ 5. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność na
zebraniu wyborczym co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, wybory
w drugim terminie (półgodziny po pierwszym terminie) mogą być przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Tryb zwoływania zebrania wyborczego określa § 11 ust.3-5 Statutu.
§ 6. 1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają osoby uprawnione do
głosowania bezpośrednio w trakcie zebrania wyborczego.
2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona w czasie obrad zebrania
albo na piśmie przed zebraniem wyborczym.
4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić swoją kandydaturę.
5. Komisja Skrutacyjna objaśnia zebranym sposób głosowania i przeprowadza głosowanie za
pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Sołectwa.

6. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając
wyniki głosowania.
7. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch kandydatów, głosowanie
powtarza się.
8. Umieszczone w zamkniętej, opisanej i opieczętowanej kopercie karty z oddanymi głosami
i protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowią załącznik do protokołu z zebrania.
§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
§ 8. Odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej albo poszczególnych jej członków może nastąpić
przed upływem kadencji na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego.
§ 9. Obsługę zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu
Gminy.
Rozdział IV
Organizacja i zadania organów Sołectwa
§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworzą wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do
głosowania.
2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do Sołectwa.
3. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,
2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
3) decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych - inicjatyw społecznych,
4) przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
5) konsultowanie projektu i zmian Statutu Sołectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, przynajmniej raz w roku.
§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4.
3. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim zawiadomieni na 7 dni wcześniej mieszkańcy wsi
oraz Wójt Gminy.
4. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o terminie, godzinie i miejscu Zebrania oraz
tematykę obrad.
5. Zawiadomienie powinno być rozplakatowane w miejscach zwyczajowo przyjętych.
§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady
Sołeckiej albo na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców.
2. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie Wiejskie także na wniosek organów Gminy w
ustalonym terminie. Organ Gminy wnioskujący zwołanie Zebrania jest zobowiązany podać
temat na 10 dni przed terminem Zebrania.
3. W razie nie zwołania Zebrania przez Sołtysa w przypadku, o którym mowa w ust. 2,
Zebranie zwołuje Wójt.
§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, chyba że Zebranie wybierze
innego przewodniczącego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności
uczestników Zebrania.
3. Protokół z Zebrania podpisuje przewodniczący Zebrania i protokolant.
4. Uchwały Zebrania podpisuje przewodniczący obrad.
§ 14. 1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem Gminy i Statutem Sołectwa są
nieważne.
2. Nieważność uchwał w całości lub części stwierdza Rada i powiadamia o tym Sołectwo,
podając równocześnie treść rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie
na terenie Sołectwa.
§ 15. 1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi sprawami Sołectwa, realizacja
uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym
Statutem.
2. W szczególności do Sołtysa należy:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy,
3) organizowanie Zebrań Wiejskich,
4) ogłaszanie przez rozplakatowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, zarządzeń i
komunikatów Wójta oraz uchwał Rady,
5) przekazywanie Wójtowi protokołów i uchwał z Zebrań Wiejskich w terminie 7 dni
od
odbycia Zebrania,
6) łagodzenie konfliktów sąsiedzkich,
7) kierowanie akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
8) udzielanie informacji podróżnym i turystom,
9) wykonywanie bieżącego zarządu mieniem komunalnym,
10) udział w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta,
11) składanie sprawozdań rocznych z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w terminie
do
końca pierwszego kwartału roku następnego.
§ 16. 1. Rada Sołecka składa się od 3 do 10 członków.
2. Ilościowy skład Rady Sołeckiej ustala zebranie wyborcze.
§ 17. Rada Sołecka pełni funkcję pomocniczo-doradczą Sołtysa, w szczególności :
- udziela pomocy w przygotowaniu zebrań wiejskich i projektów uchwał tych zebrań
- występuje z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu
problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
- występuje z głosem doradczym i opiniodawczym w zakresie podejmowanych uchwał
na
zebraniu wiejskim,
- składa roczne sprawozdanie ze swej działalności
Rozdział V
Zakres zadań Sołectwa

§ 18.1. Do zakresu działania samorządu Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o
znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady na rzecz innych
podmiotów.
2. Do zadań samorządu Sołectwa należy w szczególności:
1) działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych z interesem wspólnym i
koniecznością zachowania istniejących wartości przyrodniczych i społecznych,
2) działanie na rzecz rozwoju Sołectwa z uwzględnieniem układu osadniczego, jego
funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczynkowej, sakralnej oraz poprawy stanu środowiska
naturalnego,
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Sołectwa wszystkich
uczestników jego społeczności,
4) reprezentowanie interesu społeczności sołeckiej i jej uczestników względem organów
Gminy, organów administracji publicznej i innych podmiotów życia publicznego,
5) organizowanie zbiorowej działalności uczestników społeczności Sołectwa w sprawach
publicznych.
§ 19. 1. Sołectwo uczestniczy w podejmowaniu przez organy Gminy rozstrzygnięć prawnych
i administracyjnych dotyczących Sołectwa.
2. Sołectwo jest zobowiązane udzielić odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w
terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma Sołtysowi.
Rozdział VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Sołectwa
§ 20. Rada kontroluje działalność organów sołectwa.
§ 21. Wójt sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania postanowień Statutu Sołectwa.
§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje Sołtysa i Radę Sołecką poprzez przyjmowanie corocznych
sprawozdań z ich działalności.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 23. Zmiany Statutu dokonywane są na zasadach i trybie właściwym dla jego uchwalenia.

