
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY KORCZYNA

z dnia 29 lipca 2013 r.

o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasna.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378), ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XI/84/03 Rady Gminy Korczyna z dnia 29 października 
2003r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasna (Dz.Urz. Wojew. Podk. Nr 154, poz.1985), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XI/87/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia statutu Sołectwa Krasna (Dz. Urz. Wojew. Podk. Nr 183. poz.2730), która weszła w życie z dniem 
13 grudnia 2011r.

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

treści § 2 i § 3 uchwały nr XI/ 87/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasna (Dz. Urz. Wojew. Podk. Nr 183 poz. 2730), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczyna. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Pelczar
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Załącznik do obwieszczenia Rady Gminy Korczyna 

z dnia 29 lipca 2013 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasna 

UCHWAŁA Nr XI/84/03 

RADY GMINY KORCZYNA

z dnia 29 października 2003 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasna

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

§ 1. Uchwala się statut Sołectwa Krasna, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczyna. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/142/93 Rady Gminy Korczyna z dnia 28 stycznia 1993 r., w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw, zm. uchwałą Nr XXVI/156/93 z dnia 30 kwietnia 1993 r. i Nr XII/70/96 z dnia 
17 sierpnia 1996 r. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

ZAŁĄCZNIK(1)

STATUT SOŁECTWA KRASNA 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Sołectwo Krasna jest jednostką pomocniczą Gminy Korczyna w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

§ 2. 1. Organizację i zakres działania Sołectwa Krasna określa niniejszy statut. 

2. Statut określa w szczególności: 

1) nazwę i obszar Sołectwa, 

2) zasady i tryb wyborów organów Sołectwa, 

3) organizację i zadania organów Sołectwa, 

4) zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji, 

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów Sołectwa.

§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Korczyna, 

2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Krasna, 

3) sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Krasna, 

4) radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć radę sołecką Sołectwa Krasna, 

5) radzie gminy - należy przez to rozumieć - Radę Gminy w Korczynie, 

6) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Korczyna, 

7) statucie - należy przez to rozumieć statut Sołectwa Krasna. 

II. NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA.
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§ 4. Nazwa Sołectwa brzmi: Sołectwo Krasna. 

§ 5. Obszar Sołectwa obejmuje 18,18 km2 i określony jest na mapie stanowiącej załącznik do statutu. 

III. ZASADY I TRYB WYBORÓW ORGANÓW SOŁECTWA.

§ 6. 1. Rada Gminy zarządza wybory w Sołectwie i ustala termin wyborów oraz określa dni, w których upływa 
termin wykonywania czynności wyborczych. 

2. Pierwsze wybory odbywają się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały 
o utworzeniu Sołectwa. 

3. Kolejne wybory w Sołectwie odbywają się nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie kadencji. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. 1. Wybory przeprowadzają: 

1) gminna komisja wyborcza, 

2) obwodowa komisja wyborcza.

§ 8. 1. Wójt powołuje gminną komisję wyborczą spośród radnych i pracowników Urzędu Gminy w składzie 4 - 
5 osób. 

2. Wójt powołuje 5 - osobową obwodową komisję wyborczą najpóźniej na 10 dni przed wyborami. 

3. 1) Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają Wójtowi mieszkańcy sołectwa 
najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów wraz ze zgłoszeniem kandydata na sołtysa, z uwzględnieniem 
§ 12 ust. 5 pkt 3. 

4. W skład komisji wchodzi z urzędu pracownik Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej gminy. 

4a. W przypadku jeśli zgłoszonych kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej jest mniej niż wynosi 
pełny skład komisji, określony w ust. 2, Wójt może uzupełnić jej skład spośród pracowników Urzędu Gminy lub 
jednostek organizacyjnych gminy. 

5. Jeśli zgłoszonych kandydatów do komisji jest więcej niż wynosi jej pełny skład określony w ust. 2, wybór 
członków komisji następuje przez losowanie. 

6. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji ustala Wójt Gminy. 

7. Osoba wchodząca w skład komisji traci członkostwo komisji od chwili zgłoszenia jej kandydatury na Sołtysa 
lub członka Rady Sołeckiej. 

8. Wójt zwołuje pierwsze posiedzenia gminnej komisji wyborczej i obwodowej komisji wyborczej i ustala 
regulamin pracy tych komisji.

§ 9. Do zadań gminnej komisji wyborczej należy: 

1) rejestrowanie kandydatów na sołtysa i na członków rady sołeckiej, 

2) zarządzenie druku obwieszczeń i podanie ich do publicznej wiadomości, 

3) ustalenie wzoru kart do głosowania, zarządzenie ich druku oraz dostarczenie kart obwodowym komisjom 
wyborczym, 

4) nadzór nad przeprowadzeniem wyborów przez obwodową komisję wyborczą, 

5) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowej komisji wyborczej, 

6) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów, 

7) przekazanie wójtowi wyników głosowania i wyników wyborów.

§ 10. Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: 

1) przeprowadzenie głosowania w Sołectwie, 

2) czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania, 

3) ustalenie wyników głosowania, 
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4) przekazanie wyników głosowania gminnej komisji wyborczej.

§ 11. Do zadań wójta należy: 

1) ustalenie wzoru formularzy używanych podczas wyborów, 

2) sporządzenie spisu wyborców, 

3) rozpatrywanie protestów wyborczych, 

4) powołanie gminnej komisji wyborczej i obwodowej komisji wyborczej, 

5) podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów.

§ 12. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje: 

1) 15 mieszkańcom Sołectwa mającym czynne prawo wyborcze, 

2) wójtowi, w przypadku braku zgłoszeń przez uprawnionych, o których mowa w pkt 1.

2. Zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się oddzielnie. 

3. Zgłaszając kandydata należy podać jego imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz funkcję do 
której następuje jego zgłoszenie. 

4. 1) Termin zgłaszania kandydatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 upływa w 30-tym dniu przed wyznaczoną 
datą wyborów, 

2) Zgłaszanie kandydatów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powinno nastąpić nie później niż w 15 dniu przed 
dniem wyborów.

5. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa należy dołączyć: 

1) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, 

2) listę 15 podpisów mieszkańców sołectwa, 

3) zgłoszenie dwóch kandydatów do obwodowej komisji wyborczej, wraz z pisemnymi oświadczeniami 
zawierającymi zgodę na kandydowanie, 

4) zapis pkt 3 dotyczy kandydatów zgłaszanych w trybie określonym w ust.1 pkt 1.

6. W przypadku stwierdzenia wad zgłoszenia gminna komisja wzywa do niezwłocznego ich usunięcia. 

7. W razie nie usunięcia wad zgłoszenia w określonym terminie gminna komisja stwierdza jego nieważność.

§ 13. 1. Uprawnionym do głosowania w sołectwie jest osoba, która zamieszkuje na terenie sołectwa 
z zamiarem stałego pobytu i najpóźniej w dniu głosowania ukończyła 18 lat oraz została wpisana do stałego 
rejestru wyborców prowadzonego przez Urząd Gminy na podstawie przepisów ustawy z 5 stycznia 2011r. Kodeks 
Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), 

2. Do wyborców, którzy zamieszkują w sołectwie bez zameldowania na pobyt stały stosuje się przepisy 
art. 19 ustawy określonej w ust. 1, zgodnie z którym wyborcy zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania 
wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek w Urzędzie Gminy. 

3. Kandydat na sołtysa oraz członka Rady sołeckiej musi spełniać warunki określone w ust. 1, oraz najpóźniej 
w dniu wyborów mieć ukończone 25 lat (prawo wybieralności). 

4. Kandydat na Sołtysa nie może kandydować równocześnie do Rady Sołeckiej.

§ 14. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych gminnej komisji wyborczej. 

§ 15. Wybory przeprowadza obwodowa komisja wyborcza w godzinach od 8,00 do 18,00 w lokalu wyborczym 
ustalonym przez Wójta Gminy. 

§ 15a. 1. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, 

2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna wyborcza jest pusta po 
czym zamyka ją i opieczętowuje oraz ustala liczbę kart otrzymanych do głosowania. 

3. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno. 
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4. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym powinno być co najmniej 
3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca. 

5. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub 
inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 

6. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do 
głosowania jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie obwodu głosowania a Urząd Gminy potwierdzi, że 
osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców. 

7. 1) Wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów 
i potwierdza jej otrzymanie własnoręcznym podpisem w przeznaczonej do tego celu rubryce spisu. 

2) Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

8. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza 
jest zabroniona. W lokalu umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze. 

9. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie 
głosowania, w tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek 
i spokój oraz naruszające przepis ust.8.

§ 15b. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania 
w obwodzie. 

§ 16. 1. W wyborach sołtysa wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata. 

2. Wyborca głosuje stawiając na karcie do głosowania znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego 
z kandydatów. 

3. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak x w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej 
kandydatów albo nie postawiono znaku x obok nazwiska żadnego kandydata, głos uważa się za nieważny. 

4. Jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa, to wyborca głosuje stawiając na karcie do 
głosowania znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, oznaczonej wyrazem TAK lub wyrazem NIE. 

5. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postanowiono znak x w obu kratkach lub 
nie postanowiono znaku x w żadnej kratce. 

6. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza kratką 
nie wpływa na ważność oddanego głosu.

§ 17. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

2. W przypadku gdy dwóch kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów o wyborze sołtysa rozstrzyga 
losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. Przy losowaniu mogą być obecni obaj kandydaci lub 
ich pełnomocnicy. 

3. W przypadku gdy na sołtysa zgłoszono tylko jednego kandydata, to za wybranego na sołtysa uważa się 
kandydata, jeżeli uzyska co najmniej 50% ważnie oddanych głosów.

§ 18. 1. W wyborach na członków rady sołeckiej wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając na 
karcie do głosowania znak x w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu członków rady 
sołeckiej jest wybieranych. Wyborca może głosować na mniejszą ilość kandydatów. 

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak x w kratce z lewej strony obok 
nazwisk więcej kandydatów niż ilość wybieranych członków rady sołeckiej lub nie postawiono znaku x obok 
nazwiska żadnego kandydata. 

3. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 
ważnie oddanych głosów. 

4. 1) Jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma najniższą, równą liczbę głosów, uprawniającą do wejścia 
w skład Rady Sołeckiej - w przypadku, gdy liczba miejsc mandatowych jest mniejsza niż wszystkich kandydatów, 
którzy otrzymali najniższą równą liczbę głosów - o wyborze członka rady sołeckiej rozstrzyga losowanie 
przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. 
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2) Przy losowaniu mogą być obecni zainteresowani kandydaci lub ich pełnomocnicy.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza kratką 
nie wpływa na ważność oddanego głosu.

§ 18a. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz protokołu 
z głosowania w sołectwie gminnej komisji wyborczej. 

2. Gminna komisja wyborcza po ustaleniu wyników wyborów przekazuje 1 egz. protokołu Wójtowi Gminy 
i niezwłocznie umieszcza drugi egzemplarz protokołu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 19. Wójt stwierdza ważność wyborów oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez 
obwieszczenia w Sołectwie i Urzędzie Gminy. 

§ 19a. Wybrane organy w Sołectwie rozpoczynają pełnienie swych funkcji z dniem stwierdzenia ważności 
wyborów przez Wójta Gminy. Do czasu wyborów Sołtysa i rady sołeckiej funkcję w sołectwie pełnią 
dotychczasowe organy. 

§ 19b. 1) Pełnienie funkcji w komisjach wyborczych jest nieodpłatne. 

2) Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wyborów sołtysa wsi 
i członków rady sołeckiej finansowane są z budżetu gminy.

§ 20. 1. Sołtys, cała rada sołecka lub poszczególni członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie 
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się ze swoich obowiązków, naruszają przepisy prawa, 
postanowienia uchwał lub zarządzeń organów gminy lub zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu 
dyskwalifikującego ich w opinii mieszkańców sołectwa. 

2. Odwołanie sołtysa, całej rady sołeckiej lub poszczególnych członków rady sołeckiej może nastąpić na 
uzasadniony wniosek co najmniej 15 mieszkańców Sołectwa mających czynne prawo wyborcze. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do wójta i wniosek taki powinien być poddany pod głosowanie 
na zebraniu wiejskim zwołanym przez wójta w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. 

4. Przed przystąpieniem do głosowania należy wysłuchać zainteresowanych, jeśli są obecni na zebraniu 
wiejskim.

§ 21. Odwołanie sołtysa, całej rady sołeckiej lub poszczególnych członków rady sołeckiej następuje 
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców 
Sołectwa, w głosowaniu tajnym. 

§ 22. 1. Głosowania, o którym mowa w § 21, przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana, 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród mieszkańców Sołectwa obecnych na zebraniu 
wiejskim. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego. 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) sprawdzenie prawidłowości kart do głosowania. 

2) rozdanie kart do głosowania uprawnionym do głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników głosowania, 

5) sporządzenie protokołu z głosowania.

3. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Sołectwa i zadrukowanych 
tylko po jednej stronie.

§ 23. Odwołany sołtys lub rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego sołtysa lub nowej rady 
sołeckiej. 

§ 24. 1. Sołtys lub rada sołecka mogą złożyć rezygnację, która jest skuteczna z dniem doręczenia jej wójtowi. 

2. Dotychczasowy sołtys lub rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego sołtysa lub nowej 
rady sołeckiej. 

3. Rezygnacje mogą złożyć również poszczególni członkowie rady sołeckiej, w trybie określonym w ust. 1.
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§ 25. 1. W przypadku śmierci albo odwołania sołtysa lub złożenia rezygnacji przez sołtysa, Wójt zarządza 
wstąpienie w jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił 
prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia kandydata na liście. 

2. W przypadku odwołania całej rady sołeckiej, lub złożenia rezygnacji przez całą radę sołecką oraz jeśli 
wskutek odwołania lub rezygnacji poszczególnych członków rady sołeckiej jej skład zmniejszy się o co najmniej 
30% Rada Gminy zarządza wybory, w terminie 30 dni, w trybie określonym w niniejszym rozdziale. 

3. W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa według zasad określonych w ust. 1 postępuje 
się w sposób określony w ust. 2. 

IV. ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SOŁECTWA.

§ 26. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie, 

2) sołtys.

§ 27. 1. Organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać stałe i doraźne komisje, ustalając ich przedmiot działania oraz skład 
osobowy.

§ 28. 1. Organem wykonawczym jest sołtys. 

2. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka.

§ 29. Do zadań zebrania wiejskiego należy: 

1) odwołanie sołtysa, 

2) odwołanie rady sołeckiej, 

3) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa, 

4) wyrażanie opinii w sprawach łączenia, podziału lub likwidacji Sołectwa, 

5) wyrażanie opinii lub stanowisk w sprawach określonych przepisami prawa lub na wniosek organów gminy, 

6) określanie kierunków działania sołtysa, 

7) składanie propozycji do projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia i sposobu wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego Sołectwu w zarząd.

§ 30. 1. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć mieszkańcy Sołectwa, przy czym prawo głosowania mają 
wyłącznie mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze. 

2. Zebranie wiejskie jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim, co najmniej 5% mieszkańców mających czynne 
prawo wyborcze. 

3. Mieszkańcy sołectwa uczestniczący w zebraniu wiejskim wpisują na listę obecności imię i nazwisko, datę 
urodzenia oraz adres. Lista obecności stanowi podstawę ustalenia prawomocności zebrania wiejskiego. Osoba 
wpisująca się na listę obecności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zebrania 
wiejskiego. 

4. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawiciele organów gminy oraz zaproszeni goście. 

5. Jeśli w zebraniu nie uczestniczy co najmniej 5% mieszkańców w tematach wymagających zajęcia stanowiska 
zebrania lub podjęcia uchwały, zwoływane jest drugie zebranie, które powinno się odbyć w terminie do 14 dni. 

6. Zebranie, zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców 
w tematach, o których mowa w ust. 5. 

7. Przy zwoływaniu zebrania w drugim terminie zapis § 32 stosuje się odpowiednio.

§ 31. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 
kalendarzowym, przy czym jedno najpóźniej do końca kwietnia. 
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2. Na pisemny wniosek rady sołeckiej, rady gminy, wójta oraz 5% mieszkańców sołectwa mających czynne 
prawo wyborcze sołtys zobowiązany jest zwołać zebranie wiejskie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, 
chyba, że wnioskodawca wskazał późniejszy termin. 

3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 zebranie wiejskie zwołuje wójt.

§ 32. O terminie i miejscu zebrania wiejskiego oraz proponowanym porządku obrad zawiadamia sołtys, na co 
najmniej 7 dni przed terminem zebrania wiejskiego, poprzez wywieszenie ogłoszeń w miejscach publicznych 
i najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców Sołectwa oraz w inny zwyczajowy sposób. 

§ 33. 1. Sołtys przewodniczy obradom zebrania wiejskiego, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności 
pełnienia przez niego tej funkcji, najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej. 

2. Przewodniczenie obradom uprawnia w szczególności do: 

1) udzielania głosu poszczególnym mówcom według kolejności zgłoszeń, 

2) udzielanie głosu poza kolejnością, 

3) odbieranie głosu, 

4) zakończenia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, 

5) zarządzania, przeprowadzania i ogłaszania wyniku jawnego głosowania,

3. Poza kolejnością przewodniczący obrad udziela głosu: 

1) przedstawicielom organów gminy, 

2) zaproszonym gościom, 

3) dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym, 

4) w celu sprostowania.

4. W przypadku, gdy mówca w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad, gdy treść lub forma 
jego wystąpienia lub zachowanie w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad lub uchybiają powadze zebrania 
wyborczego, przewodniczący obrad przywołuje mówcę "do rzeczy", a jeśli przywołanie nie odniesie skutku może 
odebrać mu głos. 

5. Przewodniczący obrad nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli przedmiot odpowiada 
przyjętemu porządkowi obrad.

§ 34. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba ze 
statut stanowi inaczej. 

2. Uchwały zebrania wiejskiego powinny określać w szczególności: 

1) numer i datę, 

2) tytuł, 

3) podstawę prawną, 

4) postanowienia merytoryczne, 

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały.

3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad. 

4. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów, ale dopuszcza się także uchwały w formie zapisu do 
protokołu. 

5. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 

6. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Sołectwa, 
a głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród mieszkańców uczestniczących w zebraniu 
wiejskim i mających czynne prawo wyborcze. 

7. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała 
większa liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup 
głosujących "za" czy "przeciw". 
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8. Przez bezwzględną większość rozumie się liczbę głosów ważnie oddanych za wnioskiem lub kandydatem 
przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów.

§ 35. 1. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad oraz protokolant, 
którym jest wyznaczony przez przewodniczącego obrad członek rady sołeckiej. 

2. Przewodniczący obrad przekazuje protokół wójtowi oraz sołtysowi w terminie 7 dni od daty zebrania 
wiejskiego.

§ 36. 1. Sołtys reprezentuje mieszkańców Sołectwa na zewnątrz, a w szczególności wobec organów Gminy 
oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

2. Oświadczenie woli w sprawach bieżącej działalności Sołectwa składa jednoosobowo sołtys. 

3. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, jeżeli statut nie stanowi inaczej, 

2) prowadzenie obrad zebrania wiejskiego, 

3) przygotowywanie projektu porządku obrad zebrania wiejskiego oraz projektów uchwał zebrania 
wiejskiego, 

4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, 

5) składanie zebraniu wiejskiemu rocznych sprawozdań z działalności swojej i rady sołeckiej oraz 
sprawozdań z wykonania uchwał zebrania wiejskiego, 

6) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, 

7) prowadzenie obrad rady sołeckiej, 

8) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców 
w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji jego zadań, 

9) wykorzystywanie aktywności mieszkańców i stwarzanie warunków do realizacji podjętych przez nich 
zadań, 

10) zgłaszanie wniosków w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego w Sołectwie, 

11) zgłaszanie i opiniowanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych w Sołectwie, 

12) uczestniczenie w pracach nad projektem budżetu Gminy, w zakresie spraw dotyczących Sołectwa, 

13) uczestniczenie w komisji dokonującej odbioru robót wykonanych w Sołectwie, 

14) współpraca z Radą i wójtem w zakresie realizacji zadań Sołectwa, 

15) uczestniczenie w sesjach Rady na zasadach określonych w statucie Gminy, 

16) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz z uchwał Rady 
i zarządzeń wójta, 

17) prowadzenie następujących teczek: 

a) statut sołectwa, 

b) protokoły z zebrań wiejskich, 

c) sprawozdania, 

d) inne dokumenty dotyczące Sołectwa.

§ 37. 1. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 9 członków.

§ 38. 1. Działalność rady sołeckiej ma charakter doradczy i opiniodawczy. 

2. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 

1) współpraca z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, 

2) wydawanie opinii na wniosek sołtysa, 
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3) inicjowanie zadań społecznie użytecznych dla mieszkańców oraz Sołectwa, 

4) przygotowywanie na wniosek sołtysa wniosków dotyczących potrzeb mieszkańców Sołectwa.

§ 39. Z posiedzeń rady sołeckiej sporządza się protokoły, które podpisywane są przez sołtysa i członków rady 
sołeckiej uczestniczących w posiedzeniu. Do protokołu dołącza się listę obecności. 

§ 40. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. 

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego sołtysa i nowej rady 
sołeckiej.

§ 41. 1. Działalność organów Sołectwa i rady sołeckiej jest jawna. 

2. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo mieszkańców Sołectwa do uzyskania informacji 
o działalności organów Sołectwa i rady sołeckiej, prawo do wglądu do protokołów z zebrań wiejskich i posiedzeń 
rady sołeckiej, prawo zapoznania się z uchwałami zebrania wiejskiego oraz pisemnymi odpowiedziami organów 
Gminy na uchwały lub wnioski zebrania wiejskiego. 

V. ZAKRES ZADAŃ PRZEKAZANYCH SOŁECTWU PRZEZ GMINĘ ORAZ SPOSÓB ICH 
REALIZACJI.

§ 42. 1. Sołectwo zarządza mieniem komunalnym przekazanym mu w drodze odrębnej uchwały rady gminy. 

2. Sołectwo samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych 
przekazanego mu mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu. 

3. Zwykły zarząd oznacza w szczególności: 

1) korzystanie z mienia zgodnie z przeznaczeniem, 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia, 

3) utrzymywanie mienia w należytym stanie poprzez dokonywanie remontów, napraw, konserwacji, 

4) prowadzenie działalności gospodarczej z użyciem mienia w zakresie nie wykraczającym poza zadania 
o charakterze użyteczności publicznej, 

5) pobieranie pożytków.

4. Oświadczenie woli w zakresie zarządu przekazanym mieniem składa jednoosobowo sołtys. 

5. Sołectwo stosuje ustawę o zamówieniach publicznych.

§ 43. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 44. Środki finansowe z budżetu gminy oraz inne środki finansowe uzyskane przez sołectwo można 
przeznaczyć w szczególności na: 

1) finansowanie statutowej działalności sołectwa, 

2) dofinansowanie inicjatyw społecznych w sołectwie, 

3) cele określone w uchwałach zebrania wiejskiego.

§ 45. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy w Korczynie. 

VI. ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ 
SOŁECTWA.

§ 46. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje rada gminy i wójt. 

2. Nadzór sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości i gospodarności. 

3. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia wójtowi uchwał zebrania wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia ich 
podjęcia. 

4. Uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka rada gminy 
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia podjęcia uchwały. 

5. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu podjęcia uchwały przez radę gminy. 

6. Bieżący nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje wójt.
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§ 47. 1. Kontrolę działalności Sołectwa wykonuje komisja rewizyjna rady gminy. 

2. Kontrolę finansową Sołectwa sprawuje skarbnik gminy. 

3. Kompleksową kontrolę organów Sołectwa przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu kadencji.

§ 48. 1. Organy nadzoru i kontroli mają prawo żądania informacji, danych, wyjaśnień w zakresie 
funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizji lokalnych w Sołectwie oraz uczestniczenia w zebraniach wiejskich 
oraz posiedzeniach rady sołeckiej. 

2. Do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 organy nadzoru lub kontroli mogą delegować swoich 
przedstawicieli. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 49. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

ZAŁĄCZNIK - MAPA

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przypisy:

1) 1) Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały nr XI/ 87/11 z dnia 27 października 2011 r. (Dz. Urz. Wojew.Podk.z 
2011Nr 183 poz.2730), zmieniającej niniejszą uchwałę z dniem 13 grudnia 2011 r.
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