
UCHWAŁA NR XL/356/2014 
RADY GMINY ZARSZYN

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Odrzechowa

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. 2013 r., poz. 594, z póżn. zm.), art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. 2011 Nr 197 poz.1172 
z póżń.zm.) Rada Gminy Zarszyn  uchwala , co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity Statutu Sołectwa Odrzechowa.

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady  Gminy Zarszyn, które 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

§ 3. Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/356/2014

Rady Gminy Zarszyn

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Statutu Sołectwa Odrzechowa

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn.zm.),ogłasza się
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Sołectwa Odrzechowa z dnia
30 kwietnia 2002 r. (Dz.Urz.Województwa Podkarpackiego Nr 29 poz. 582 ) z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XV/117/2004 Rady Gminy Zarszyn z dnia 25 lutego 2004 r.w sprawie zatwierdzenia 
zmian w Statucie Sołectwa Odrzechowa ( Dz. Urz.Województwa Podkarpackiego Nr 16 poz.176),

2) uchwałą Nr XIV/112/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia 
zmian w Statucie Sołectwa Odrzechowa (Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 29 poz. 741),

3) uchwałą Nr XXXVIII/338/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Sołectwa Odrzechowa (Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego 
poz. 1272 ).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) §2 i §3 uchwały Nr XV/117/2004 Rady Gminy Zarszyn z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Sołectwa Odrzechowa, które stanowią:

„§2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarszyn, § 3. Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego";

2) §2 i §3 uchwały Nr XIV/112/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Sołectwa Odrzechowa, które stanowią:

„§2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarszyn, § 3. Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego";

3) §2 i §3 uchwały Nr XXXVIII/338/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucuie Sołectwa Odrzechowa, które stanowią:

„§2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarszyn, § 3. Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego".

Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2014

Rady Gminy Zarszyn

z dnia 18 czerwca 2014 r.

STATUT SOŁ ECTWA ODRZECHOWA

gmina: Zarszyn

powiat: sanocki

województwo: podkarpackie
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Rozdział 1.
METRYKA SOŁECTWA

Teren działania.

Terenem działania sołectwa jest wieś Odrzechowa wraz z przysiółkami:

Odrzechówki i Odrzechowa - Osiedle.

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. Zabytki:

1)  cerkiew greko-katolicka z 1813 r. 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. Pochodzenie.

Odrzechowa zgodnie z przekazem historycznym, została założona w 1419 roku na prawie 
wołoskim.

4. Instytucje społeczne:

1)  Ochotnicza Straż Pożarna powołana w 1908 r.,

2)  Koło Gospodyń Wiejskich założone w 1958 r.,

3)  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa,

4)  Stowarzyszenie LKS Odrzechowa.

5. Placówki oświatowo - wychowawcze:

1)  Szkoła Podstawowa,

2)  filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie.

6. Zakłady:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Sp. z o.o. gospodaruje na obszarze około 1500 ha, 
w tym 1320 ha użytków rolnych.

Posiada m.in.:

1)  największe w Polsce stado bydła simentalskiego,

2)  drugą co do wielkości w Polsce stadninę koni huculskich,

Rozdział 2.
POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)  sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Odrzechowa,

2)  sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa Sołectwa Odrzechowa,

3)  radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką w Sołectwie Odrzechowa,

4)  zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa 
Odrzechowa.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Zarszyn, której mieszkańcy wspólnie 
z mieszkańcami innych sołectw tej gminy tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zarszyn.

§ 3. Sołectwo działa na podstawie:
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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)  statutu Gminy Zarszyn stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/34/03 z dnia 26 lutego 
2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2003 Nr 28 poz. 509),

4)  niniejszego statutu.

§ 4. 1. Granice terytorium sołectwa z zaznaczeniem przylegających sołectw, przedstawione są na 
mapie stanowiącej załącznik do niniejszego statutu.

2. Zmiana granic sołectwa, następuje w drodze uchwały Rady Gminy Zarszyn na zasadach 
określonych w statucie gminy.

3. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji ustala odrębna uchwała Rady Gminy Zarszyn.

Rozdział 3.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 5. 1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców 
sołectwa.

2. Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.

3. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych spraw sołectwa, podejmowane są po 
uzyskaniu uprzedniej opinii sołectwa.

4. Sołectwo posiada prawo zwracania się do organów gminy o rozstrzygniecie każdej sprawy 
w przypadku uznania, że naruszone są istotne interesy mieszkańców sołectwa.

§ 6. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości

§ 7. Zadania sołectwa obejmują współdziałanie z właściwymi organami, w sprawach:

1)  kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, dyscypliny społecznej, 
kultywowania gospodarności, poszanowania mienia,

2)  działań oświatowo - wychowawczych na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie,

3)  różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej, dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz,

4)  zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży

5)  umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

6)  poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego.

§ 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.
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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.

§ 9. 1. Sołectwo współdziała z organami gminy i wyraża opinię w sprawach:

1)  planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zagrożeń dla środowiska,

2)  lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa,

3)  remontów kapitalnych i przeznaczenia lokali użytkowych, budowy dróg i ulic oraz ich 
oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych,

4)  usytuowania i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie sołectwa,

5)  granic obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn,

6)  (skreślony).

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, sołectwo może nawiązywać współpracę i zawierać 
porozumienia z innymi sołectwami oraz podejmować wspólne uchwały.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie może zaprosić na swoje posiedzenie, przedstawicieli tych jednostek 
organizacyjnych gminy, których działalność jest przedmiotem jego zainteresowania.

2. Zebranie wiejskie może zwrócić się do organów gminy, o przeprowadzenie kontroli we 
wskazanej jednostce organizacyjnej gminy.

3. Innymi formami kontroli społecznej sprawowanej przez zebranie wiejskie mogą być między 
innymi:

1)  brak aprobaty dla określonych postaw i działalności,

2)  wyrażanie szacunku i pochwały dla danej działalności,

3)  podanie do publicznej wiadomości swego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Rozdział 4.
WŁADZE SOŁECTWA

§ 11. Władzami sołectwa są:

1)  Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa,

2)  Sołtys jako organ wykonawczy sołectwa,

3)  Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa w funkcjach wykonawczych,

4)  Komisja Rewizyjna - wewnętrzny organ kontrolny sołectwa.

§ 12. 1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej odpowiada kadencji rady gminy.

2. Wybór sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej dokonuje się na zebraniu wiejskim zwołanym 
przez Wójta Gminy w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru Wójta Gminy.

Rozdział 5.
ZEBRANIE WIEJSKIE - KOMPETENCJE

§ 13. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 
działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności sprawy:

1)  Wybór i odwołanie władz sołectwa: sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej,

2)  Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy w sprawach:
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a)  projektu statutu sołectwa i projektu zmian jego treści,

b)  zmian obszaru sołectwa lub połączenia się z sąsiadującymi sołectwami,

c)  utworzenia innej jednostki pomocniczej na terenie sołectwa,

d)  przekazania wskazanych składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania przez 
sołectwo,

e)  zasad korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego gminy,

f)  sposobu wykorzystania środków wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa,

g)  sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany lub dzierżawy składników mienia 
gminy, o którym mowa w § 8 ust. 1,

h)  zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia gminy na cele społeczne, w szczególności 
kulturalne, sportowe lub rekreacyjne.

3)  Współdziałanie z organami gminy w sprawach:

a)  opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,

b)  opinii, o których wyrażenie wystąpił właściwy organ gminy,

c)  opiniowania projektu budżetu gminy w części dotyczącej sołectwa.

§ 15. 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. Odbioru drewna i jego klasyfikacji dokonuje się przy udziale upoważnionego pracownika 
Nadleśnictwa Lasów Państwowych.

3. Zebranie wiejskie uchwala cennik sprzedaży drewna uwzględniający jakość surowca i sytuację 
rynkową.

4. Zebranie wiejskie może upoważnić sołtysa i dwóch członków rady sołeckiej do negocjowania 
cen sprzedaży drewna z kupującymi.

5. Zebranie Wiejskie upoważnia sołtysa do wystawiania zaświadczeń legalnego pochodzenia 
drewna, które otrzymuje kupujący po wpłaceniu należności na rachunek Gminy Zarszyn.

6. Drewno, w ilości wynikającej z zaświadczenia wydaje kupującemu gajowy lasu mienia gminy.

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.

8. Gajowy odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę lasu.

9. Zebranie wiejskie upoważnia sołtysa do sprawowania zwykłego zarządu mieniem gminy 
powierzonym sołectwu.

10. Zasady zwykłego zarządu mieniem, sprowadzają się do:

1)  zachowania mienia i osiągania z niego korzyści, w tym pobierania dochodów
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2)  utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego dotychczasowego 
przeznaczenia,

3)  realizacji uzasadnionej gospodarczo eksploatacji mienia.

§ 16. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowy wydatków, określonych w budżecie gminy 
dla sołectwa.

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.

4. Środki finansowe pochodzące z dochodów sołectwa, przeznacza się w szczególności na:

1)  dofinansowanie komunalnych czynów społecznych,

2)  remont i utrzymanie dróg gminnych,

3)  utrzymanie przekazanego sołectwu mienia gminy,

4)  pokrycie kosztów związanych z działalnością techniczno - organizacyjną organów sołectwa.

5. Księgowość sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

6. Środkami finansowymi dysponuje sołtys i dwaj członkowie rady sołeckiej, wybrani przez 
zebranie wiejskie, którzy odpowiadają za gospodarkę finansową sołectwa.

7. Wewnętrzną kontrolę gospodarki finansowej sołectwa wykonuje Komisja Rewizyjna sołectwa, 
która:

1)  kontroluje gospodarkę finansową i majątkową sołectwa,

2)  przedstawia zebraniu wiejskiemu roczne sprawozdanie ze swej działalności,

3)  w razie stwierdzenia w zarządzaniu środkami finansowymi oraz majątkiem sołectwa 
niezgodności ze statutem sołectwa lub przepisami prawnymi, informuje o tym zebranie wiejskie 
i Wójt Gminy.

8. Komisja rewizyjna występuje do zebrania wiejskiego w przedmiocie udzielenia bądź 
nie udzielenia absolutorium dla sołtysa i rady sołeckiej.

Nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem obu organów.

Rozdział 6.
PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO

§ 17. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim posiadają wszyscy mieszkańcy sołectwa, którzy 
w dniu jego zwołania mają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. W zebraniu wiejskim mogą bez prawa głosu brać udział także inne osoby.

3. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawiciele organów gminy i jej jednostek 
organizacyjnych, mogą zabierać głos i składać oświadczenia poza regulaminowym porządkiem obrad.

4. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia mieszkańca sołectwa do:

1)  zabierania głosu w dyskusji nad każdą sprawą objętą porządkiem obrad,

2)  zgłaszania wniosków i projektów uchwał,

3)  głosowania,

4)  składania oświadczeń,
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5)  żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia bądź deklaracji,

6)  zadawania pytań sołtysowi, członkom rady sołeckiej i przedstawicielom organów gminy 
obecnym na zebraniu,

7)  zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa.

§ 18. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1)  z własnej inicjatywy,

2)  na wniosek rady sołeckiej,

3)  na pisemny wniosek co najmniej 30 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału 
w zebraniu wiejskim,

4)  na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu, zebranie 
wiejskie zwołuje Wójt Gminy.

3. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

4. O terminie zebrania wiejskiego powiadamia sołtys mieszkańców sołectwa zgodnie 
z miejscowymi zwyczajami co najmniej 7 dni przed zebraniem, zamieszczając w zawiadomieniu 
proponowany porządek obrad.

5. Zebranie wiejskie na wniosek mieszkańców lub organów gminy, zwołuje sołtys w terminie do 
14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca wskazał termin późniejszy.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu sołtys.

2. W razie braku możliwości prowadzenia obrad przez sołtysa, zebraniu wiejskiemu przewodniczy 
najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej obecny na zebraniu.

3. Porządek zebrania uchwala zebranie wiejskie.

4. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane.

5. Uchwały zebrania wiejskiego, wnioski i opinie przekazuje sołtys Wójtowi gminy, w terminie 
7 dni od ich podjęcia.

6. Przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1)  kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2)  udzielaniu głosu poza kolejnością,

3)  określaniu czasu przeznaczonego dla każdego z mówców

4)  możliwości odebrania głosu,

5)  zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6)  żądaniu od uczestników zebrania wiejskiego właściwego zachowania się.

7. Przewodniczący zebrania wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, 
jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeśli mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni 
zgodnie z niniejszym statutem.

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.
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3. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów osób w nim uczestniczących co oznacza, że liczba głosów "za" musi być większa 
od liczby głosów "przeciw". Liczbę głosów osób wstrzymujących się od głosowania, nie dolicza się 
do żadnej z pozostałych grup głosujących.

4. W głosowaniu jawnym, mieszkańcy głosują przez podniesienie ręki. Zebranie Wiejskie może 
postanowić w głosowaniu jawnym o przeprowadzeniu głosowania tajnego w każdej sprawie objętej 
porządkiem obrad.

5. W sprawach personalnych zawsze przeprowadza się głosowanie tajne.

6. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w składzie co najmniej trzech 
osób. Komisja spośród siebie wybiera przewodniczącego komisji.

7. Głosowanie tajne przeprowadza się przy pomocy kartek do głosowania opatrzonych pieczęcią 
sołectwa, a w przypadku zebrania wiejskiego zwołanego przez Wójta Gminy pieczęcią Urzędu 
Gminy. Wyniki głosowania przedstawia się w oddzielnym protokole, który podpisują wszyscy 
członkowie komisji skrutacyjnej. Protokół tajnego głosowania jest załącznikiem protokołu zebrania 
wiejskiego.

Rozdział 7.
SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA

§ 21. 1. Sołtys sprawuje funkcję organu wykonawczego sołectwa.

2. Sołtysa jako organ wykonawczy sołectwa:

1)  reprezentuje sołectwo na zewnątrz,

2)  organizuje realizację zadań sołectwa,

3)  administruje przekazanym sołectwu mieniem gminy,

4)  wykonuje z upoważnienia Rady Gminy zadania z zakresu administracji publicznej.

3. Działalność sołtysa jako organu wykonawczego sołectwa, wspomaga rada sołecka.

§ 22. Do uprawnień sołtysa jako reprezentanta sołectwa, zalicza się w szczególności:

1)  występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we 
wszystkich sprawach, które dotyczą sołectwa,

2)  udział w sesjach rady gminy z prawem głosu doradczego i występowanie w imieniu sołectwa,

3)  udział w posiedzeniach Wójta Gminy na zasadach określonych w jego regulaminie, 
w szczególności gdy sprawy dotyczą sołectwa, prezentowanie zarządowi potrzeb i bieżącego stanu 
sołectwa,

4)  udział we wspólnych naradach sołtysów z terenu gminy,

5)  zwoływanie zebrania wiejskiego i przewodniczenie jego obradom

6)  zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i jej przewodniczenie,

7)  wnoszenie skarg i z tego tytułu reprezentowanie sołectwa przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym,

8)  uczestniczenie w postępowaniu cywilnym na pełnych prawach jako powód, pozwany, 
wnioskodawca i uczestnik postępowania nieprocesowego, a ponadto jako interwenient uboczny, 
strona postępowania apelacyjnego i postępowań pomocniczych na podstawie upoważnienia 
wydanego przez zebranie wiejskie,

9)  zawieranie umów w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników sołectwa oraz 
nadzorowanie ich czynności,

10)  informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach.
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§ 23. Sołtys uczestniczy w pracach rady gminy na zasadach szczegółowo ustalonych w statucie 
gminy, a w pracach Wójta Gminy na zasadach ustalonych w jego regulaminie.

§ 24. Do zadań sołtysa należą sprawy:

1)  opracowywanie planów działań sołectwa oraz przedkładanie ich zebraniu wiejskiemu,

2)  przygotowywanie dla zebrania wiejskiego projektów uchwał,

3)  przygotowywanie planów finansowych sołectwa oraz podejmowanie odpowiednich działań 
konsultacyjnych z Wójtem gminy,

4)  organizowanie oraz koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, a także 
propagowanie oraz realizacja czynów społecznych,

5)  podejmowanie wspólnie z radą sołecką działań wykonawczych w sprawach realizacji uchwał 
zebrania wiejskiego i uchwał rady gminy odnoszących się do sołectwa.

§ 25. 1. Sołtys wykonuje zadania związane z administracją składników powierzonego sołectwu 
mienia gminy w granicach zwykłego zarządu, korzystając ze współdziałania z radą sołecką.

2. Sołtys prowadzi racjonalną gospodarkę mieniem gminy w granicach określonych w § 15, 
przeznaczając dochody z tego mienia na cele wskazane przez zebranie wiejskie.

3. Sołtys sprawuje bezpośredni zarząd zwykły mieniem komunalnym przekazanym sołectwu, 
realizuje wydatki zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego,

4. Sołtys, w ramach zarządu zwykłego, może podejmować zobowiązania, których wartość 
nie przekracza 500,00 zł.

5. Czynności prawne sołtysa mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych powyżej 
wartości wymienionej w ust. 4, wymagają zgody zebrania wiejskiego.

6. Sołtys występuje do Wójta gminy z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach mienia 
komunalnego przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje "zwykłego zarządu".

7. Sołtys korzysta z pomocy Wójta Gminy w sprawach administracji mieniem, będącym w gestii 
sołectwa.

§ 26. 1. Sołtys podejmuje określone przepisami prawa, zadania z zakresu administracji publicznej, 
w szczególności:

1)  współdziała z organami Inspekcji Sanitarnej, zakładami służby zdrowia w kwestiach ochrony 
zdrowia i życia ludności, zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu sanitarnego wsi,

2)  współorganizuje działania zapobiegające klęskom żywiołowym albo usuwające ich skutki,

3)  współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej,

4)  opiniuje wnioski mieszkańców sołectwa w sprawach m.in. przyznania ulg, umorzeń 
podatkowych i innej pomocy,

5)  na podstawie uchwały rady gminy, sołtys inkasuje podatki i opłaty lokalne za odpowiednim 
wynagrodzeniem.

§ 27. 1. Sołtys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom 
publicznym.

2. Sołtysowi przysługuje prawo zwracania się do organów gminy w sprawach ustawowego 
korzystania z ochrony prawnej w czasie pełnienia swojej funkcji.

3. Sołtys w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną posiada prawo do rekompensaty 
finansowej w postaci diety i zwrotu kosztów podróży służbowej, na zasadach określonych przez radę 
gminy.
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Rozdział 8.
RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE

§ 28. 1. Rada sołecka składa się z 5 - 9 osób.

2. Rada sołecka współpracuje z sołtysem w szczególności w realizacji zadań sołectwa.

3. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

4. Rada sołecka uchwala okresowe plany pracy oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich 
członków.

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.

6. Kompetencją rady sołeckiej objęte są w szczególności następujące sprawy:

1)  opracowywanie projektów planów pracy i programów działania sołectwa,

2)  podejmowanie inicjatyw dotyczących udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego 
problemów,

3)  współorganizowanie wykonywania uchwał zebrania wiejskiego,

4)  kierowanie realizacją czynów społecznych podejmowanych w sołectwie.

7. Rada sołecka może zapraszać na swe posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych, 
zawodowych i społecznych działających w sołectwie, w celu integracji społecznych działań 
środowiska wiejskiego.

Rozdział 9.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 29. 1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa jest Rada Gminy i Wójt Gminy, a kontroli 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Skarbnik Gminy.

2. Kryteriami kontroli i nadzoru nad działalnością sołectwa są: zgodność z prawem, celowość, 
rzetelność i gospodarność.

3. Środkami nadzoru rady gminy są:

1)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej sołectwa,

2)  przeprowadzanie wizytacji sołectwa co najmniej raz w ciągu kadencji,

3)  dokonywanie oceny stanu sołectwa w czasie sesji rady gminy,

4)  wyrażanie stanowiska w drodze uchwały rady gminy.

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością sołectwa sprawuje Wójt Gminy.

5. Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy urzędu gminy są uprawnieni do żądania 
niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa, dokonywania wizytacji w sołectwie 
oraz uczestniczenia w posiedzeniach zebrania wiejskiego i rady sołeckiej.

6. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z kryteriami 
o których mowa w ust. 2.

7. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy odpisu protokołu i wszystkich uchwał 
zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

Rozdział 10.
SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA

§ 30. 1. Wybory sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej dokonuje się na zebraniu wiejskim 
zwołanym przez Wójta Gminy w terminie przewidzianym w § 12 statutu.

2. Warunki ważności zebrania wiejskiego zawarte są w § 20 niniejszego statutu.
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3. Wybory sołtysa, członków rady sołeckiej i komisji rewizyjnej przeprowadza komisja 
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.

4. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

5. Do zadań komisji skrutacyjnej należą:

1)  przedstawienie uczestnikom zebrania trybu i zasad przeprowadzania wyborów,

2)  przygotowanie warunków organizacyjnych (urna wyborcza, zasłona) i przeprowadzenie 
tajnego głosowania,

3)  ustalenie wyników głosowania i wyboru oraz ich ogłoszenie,

4)  sporządzenie protokołu z wyboru, który podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej,

6. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają: sołtysa, członków rady sołeckiej 
i komisji rewizyjnej tylko spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, którzy wyrazili 
na to zgodę.

7. Liczba kandydatów na sołtysa, członków rady sołeckiej i komisji rewizyjnej jest 
nieograniczona.

8. W pierwszej kolejności zgłasza się kandydatów i przeprowadza się wybór sołtysa, w drugiej 
kolejności zgłasza się kandydatów i wybiera się radę sołecką, a następnie w ten sam sposób wybiera 
się komisję rewizyjną.

9. Lista zgłoszeń na kandydatów może być zamknięta dopiero na mocy uchwały zebrania 
wyborczego.

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

11. Wybory uzupełniające do rady sołeckiej i komisji rewizyjnej przeprowadza zebranie wiejskie 
zwoływane przez sołtysa.

Rozdział 11.
ODWOŁANIE ORGANÓW SOŁECTWA

§ 31. 1. Odwołanie sołtysa, członków rady sołeckiej i komisji rewizyjnej, stanowi wyłączną 
kompetencję zebrania wiejskiego.

2. Zwołanie zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania organów sołectwa dokonuje 
Wójt Gminy, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

3. Z wnioskami o odwołanie występować mogą:

1)  Rada Gminy,

2)  Wójt Gminy,

3)  mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 30 podpisów osób uprawnionych.

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt 
Gminy nie nadaje biegu.

5. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie chyba, że odwoływany nie stawi się na zebranie bez 
uzasadnionych przyczyn.

6. Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wyjaśnień oraz racji odwoływanego

7. Dla ważności zebrania w celu odwołania organów sołectwa, muszą być spełnione warunki 
podane w § 20 niniejszego statutu.

8. Odwołania organów sołectwa dokonuje się w trybie określonym dla ich wyboru.

9. W przypadku złożenia rezygnacji lub innych ważnych przyczyn powodujących niemożność 
pełnienia funkcji sołtysa Wójt Gminy zwołuje zebranie wyborcze.
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Rozdział 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32. Statut Sołectwa uchwala oraz zmian w jego treści dokonuje Rada Gminy Zarszyn.

§ 33. W sprawach spornych, postanowienia niniejszego statutu wiążąco interpretuje Rada Gminy.

Przypisy:

1) 1) Załącznik:

- zmieniony przez § 1 uchwały nr XV/117/04 z dnia 25 lutego 2004 r. (Podka.2004.16.176) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr XIV/112/08 z dnia 28 marca 2008 r. (Podka.2008.29.741) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 kwietnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXXVIII/338/2014 z dnia 26 marca 2014 r. 
(Podka.2014.1272) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 kwietnia 2014 r.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitegoStatutu Sołectwa Odrzechowa

Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. poz.1172 z późn. zm.) , jeżeli liczba zmian w uchwale

jest znaczna lub gdy uchwała była wielokrotniewcześniej zmieniana i posługiwanie się tekstem uchwaly może

być istotnie utrudnione, organ właściwy do wydania aktu normatywnego ogłasza tekst jednolity uchwały

w formie obwieszczeniaw dziennikuurzędowym,w którym dany akt normatywny ogłoszono.

Mając na uwadze powyższe, niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Sołectwa

Odrzechowa, ponieważ w Statucie wprowadzono znaczną ilość zmian, które w sposób istotny utrudniają

posługiwanie się tekstem uchwały Nr XXXI/233/2002 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 kwietnia 2002

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Odrzechowa.( Dz.Urz.Województwa . Podkarpackiego. Nr 29 poz.

582).
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