
UCHWAŁA NR XXXVIII/338/2014
RADY GMINY ZARSZYN

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Sołectwa Odrzechowa

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 
Sołectwa Odrzechowa - Rada Gminy Zarszyn, uchwala co następuje: 

§ 1. W statucie Sołectwa Odrzechowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/233/2002 
Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 kwietnia 2002 r.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Odrzechowa, 
zmienionego uchwałami Rady Gminy Zarszyn Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 
i Nr XIV/112/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Sołectwa 
Odrzechowa wprowadza się następujące zmiany: 

1. w Rozdziale I Metryka Sołectwa: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Charakter społeczno-gospodarczy wg. stanu na rok 2012. 
Sołectwo liczy 459 podatników,w tym 264 gospodarstw rolnych. Zajmuje powierzchnię 3317 ha. 
Liczba ludności : 1173 mieszkańców". 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.Zabytki: 

1) cerkiew greko-katolicka z 1813 roku wzniesiona z fundacji Ignacego Urbańskiego, właściciela wsi 
(obecnie kościół rzymsko-katolicki), 

2) dzwonnica z roku 1850, 

3) dwór z początku XX wieku zbudowany przez rodzinę Russockich". 

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "1) Ochotnicza Straż Pożarna powołana w 1908 r, 

2) Koło Gospodyń Wiejskich założone w 1958 roku, 

3) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa, 

4) Stowarzyszenie LKS Odrzechowa".

2. w § 3 pkt. 1 i pkt.2 otrzymuje brzmienie:" 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r .o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885 z późn.zm)". 

3. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8.1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego 
zwanego potocznie „mieniem gminnym„ oraz rozporządza dochodami z następujących źródeł: 

1) lasy o powierzchni 230,83 ha, położone na działkach nr 1392,1393 i na częściach działek nr 540/2 
i 797, 

2) łąki i pastwiska o powierzchni 46,06 ha położone na części działek nr 540/2, 797 
oraz na działce nr 508,

2.  Dochody z mienia gminy wyszczególnionego w ust. 1 sołectwo przeznacza na koszty 
utrzymania i eksploatacji tego mienia, a nadwyżkę dochodu na wskazane przez Zebranie Wiejskie 
zadania własne gminy. 

3.  Zebranie Wiejskie może wyrazić zgodę na przeznaczenie dochodów z zarządzanego przez 
siebie mienia, o którym mowa w ust. 1 na inne zadania, określone przez Radę Gminy w budżecie 
gminy. 

4.  Zarządzenie mieniem gminy odbywa się na zasadach określonych w §15 Statutu". 
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4. w § 9, w ust. 1 skreśla się pkt. 6.

5. w § 15: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zarządzanie mieniem, o którym mowa w § 8 ust. 1 sprowadza 
się do : 

1) wykonywania zadań w zakresie gospodarki leśnej wynikających z planu urządzania lasu, 

2) zabezpieczenia i ochrony mienia, 

3) udzielania zamówień na wykonywanie prac związanych z zalesianiem, pielęgnacją upraw leśnych 
i pozyskiwaniem drewna na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, 

4) organizowania sprzedaży drewna tartacznego i opałowego, 

5) przedstawiania Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w sprawie dzierżawy łąki i pastwisk 
zawierających listę dzierżawców i wysokość czynszu dzierżawnego". 

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5.Zebranie Wiejskie upoważnia sołtysa do wystawiania 
zaświadczeń legalnego pochodzenia drewna, które otrzymuje kupujący po wpłaceniu należności 
na rachunek Gminy Zarszyn". 

3) ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7.Zebranie Wiejskie może określić ilość drewna pochodzącego 
z mienia gminy z przeznaczeniem na potrzeby gminy, zbiorowe potrzeby mieszkańców wsi, 
a także dla mieszkańców gminy w sytuacjach losowych". 

4) ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Gajowy odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę lasu".

6. w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Dochodami sołectwa są: 

1) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem gminy, przekazane sołectwu do gospodarowania, 

2) inne wydzielone środki w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa, 

3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych".

7. w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wymagane qworum dla ważności zebrania wiejskiego 
i podejmowania uchwał wynosi co najmniej 30 mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.W przypadku braku qworum w I terminie, zebranie wiejskie odbywa się w II terminie po 
upływie 30 minut, niezależnie od liczby mieszkańców obecnych, uprawnionych do głosowania".

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarszyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Wojewdztwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny
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Uzasadnienie

do projektuuchwały w sprawie zatwierdzeniazmianw Statucie Sołectwa Odrzechowa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organizację
i zakres działania jednostki pomocniczejokreśla rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu
konsultacji. Na odbytym w dniu 13 stycznia 2013 r. zebraniu wiejskim w Odrzechowej mieszkańcy
Sołectwa Uchwałą Zebrania Wiejskiego Nr 1 /ZWO/2013 wnioskowali do Rady Gminy Zarszyn
o powołanie Komisji Statutowej, której zadaniem byłoby doprecyzowanie zapisów dotyczących
mienia gminnego.

W dotychczas obowiązującym Statucie Sołectwa Odrzechowa przyjętym Uchwałą
Nr XXXI/233/2002 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 kwietnia 2002 r. z późn. zm.- Komisja
Statutowa zaproponowała następujące zmiany dotyczące:

- mienia gminnego,

- zarządzania mieniem,

- dochodówsołectwa,

- a także inne zapisy uaktualniające stan prawny Statutu Sołectwa w Odrzechowej.

Przedstawione do konsultacji zebrania wiejskiegoproponowane zmianyw Statucie Sołectwa
Odrzechowa zostały pozytywniezaopiniowaneUchwałą Zebrania WiejskiegoNr 1/ZWO/2014
z dnia 2 lutego 2014 r.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Sołectwa Odrzechowa – Komisja
Statutowa przedkłada Radzie Gminy do uchwalenia.
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