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UCHWAŁA NR XLIX/ 469/2010
RADY GMINY CZARNA

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Medynia Łańcucka stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr 
X/98/03 z dnia 28 października 2003 roku 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami Sołectwa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się statut Sołectwa Medynia Łańcucka stanowiący załącznik nr 1 do uchwały własnej nr X/98/03 
z 28 października 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Medynia Łańcucka w ten sposób, że: 

1. § 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie – organ stanowiący, 

2) Sołtys – organ wykonawczy. 

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka w skład której wchodzi 4 członków. 

3. Kadencja Sołtysa i rady Sołeckiej trwa 4 lata.”.

2. W § 6 w pkt 5 po słowie „sołtysa” dodaje się słowa „i Rady Sołeckiej”. 

3. W § 7 ust. 1 po słowie „sołtys” dodaje się po przecinku słowa „a w razie jego nieobecności wyznaczony 
przez niego członek Rady Soleckiej. Pisemny wniosek w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego może pochodzić 
od:”. 

4. W § 7 ust. 1 dodaje się nowy punkt o treści: 

„4) Rady Gminy”.

5. W § 7 ust. 2 skreśla się słowa: „o których mowa w ust. 1 pkt 1-3” i zastępuje słowami: „o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-4”. 

6. W § 8 ust. 1 skreśla się w drugim zdaniu słowa: „co najmniej 10%” i zastępuje słowami: „co najmniej 5 %” 
, 

7. W § 8 ust. 1 skreśla się w drugim zdaniu słowa: „min. 40 osób” i zastępuje słowami: „min. 15 osób”. 

8. W § 8 dodaje się nowy ustęp o treści: 

„4. Głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania przeprowadza 3 osobowa Komisja Skrutacyjna 
powołana przez Zebranie Wiejskie. Komisja wyłania spośród swoich członków przewodniczącego Komisji. 
Komisja sporządza protokół z przebiegu i wyników tajnego głosowania, który następnie podpisują wszyscy 
jej członkowie.”.

9. § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys - a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady 
Sołeckiej - i zarządza przeprowadzenie wyboru przewodniczącego zebrania z wyjątkiem przypadku 
określonego w § 7 ust 2.”.

10. § 9 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Sołtys - nie mogąc uczestniczyć w Zebraniu Wiejskim - upoważnia członka Rady Sołeckiej do otwarcia 
Zebrania Wiejskiego i zarządzenia wyboru przewodniczącego zebrania. W razie braku takiego upoważnienia 
czynności te przeprowadza najstarszy wiekiem obecny na Zebraniu członek Rady Sołeckiej.”.

11. W § 9 ust. 4 po słowie „sołtysa” dodaje się słowa „lub osoby wymienione w ust. 3”. 

12. W § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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„Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie należytego przygotowania spraw rozpatrywanych na Zebraniu.”.

13. W § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez protokolanta, którym jest pracownik Urzędu 
Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej wyznaczony przez Wójta do obsługi Zebrania Wiejskiego, a w 
razie braku takowego wskazania lub nieobecności pracownika także osoba wybrana przez Zebranie 
Wiejskie. Protokół jest udostępniany do wglądu na następnym Zebraniu Wiejskim.”.

14. W § 10 pkt 2 po słowie „działalnością” dodaje się słowa „oraz dokumentację Sołectwa”. 

15. W § 10 pkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) zaprasza na Zebranie Wiejskie przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów 
działających na terenie gminy i poza nią oraz po uzgodnieniu z Wójtem kierowników lub wyznaczonych 
pracowników jednostek organizacyjnych Gminy dla referowania spraw objętych porządkiem obrad,”.

16. W § 10 pkt 4 lit d) po słowie „środkami” dodaje się słowo „otrzymanymi” 

17. W § 12 w ust. 2 w pkt 5 po słowach „pełnienie roli” skreśla się słowa: „ komitetu czynów społecznych oraz 
” 

18. W § 12 ust. 2 skreśla się pkt 6, 

19. W § 12 ust. 2 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

„7) wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania mieniem położonym na obszarze Sołectwa.”.

20. W § 13 ust. 3 po słowach: „organizacji społecznych” wpisuje się słowa „i stowarzyszeń”. 

21. Po rozdziale III dodaje się nowy rozdział IIIa o treści: 

„Rozdział IIIa 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa 

§ 13a. 1. Wybory Sołtysa są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 
18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 

3. Nie mają prawa czynnego wyborczego osoby: 

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, 

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym wyrokiem sądowym. 

4. Nie mają prawa biernego wyborczego osoby: 

1) karane za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, 

2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie 
popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, 

3) wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, 
o którym mowa w ustawie z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 
z późn. zm.) 

§ 13b. 1. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie 
stałego rejestru wyborców zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw.(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.). 

2. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Czarna w terminach podanych do 
wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 13c. 1. Wybory Sołtysa zarządza Rada Gminy w terminie do 3 miesięcy od jej wyboru i ustala 
kalendarz wyborczy, z zastrzeżeniem § 13f ust. 3. 

2. Wybory sołtysa przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza zwana dalej „Komisją” 
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3. Komisja powoływana jest przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia w składzie 3 osobowym. 

4. Na pierwszym posiedzeniu komisja dokonuje wyboru przewodniczącego komisji w głosowaniu 
jawnym. 

5. W skład komisji wchodzi wskazany przez Wójta pracownik samorządowy. 

6. Kandydatów do komisji może zgłosić: 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) Rada Sołecka, 

3) organizacje polityczne i społeczne działające na terenie Sołectwa. 

§ 13d. 1. Komisja działa w trybie i terminach określonych szczegółowo w kalendarzu wyborczym. 

2. Wybory przeprowadza się w godzinach od 800 do 1800 w siedzibie Komisji 

3. Siedzibę Komisji określa Wójt w drodze obwieszczenia. 

4. Za udział w pracach Sołeckiej Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów Sołtysa przysługują 
diety w wysokości określonej przez Radę Gminy w drodze odrębnej uchwały. 

5. Uprawnieni mieszkańcy sołectwa obecni głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczątką 
Rady Gminy w Czarnej, z podaną informacją o warunkach ważności głosu, na której kandydaci umieszczani 
są w porządku alfabetycznym. 

6. Na karcie do głosowania głosujący stawia znak „X” przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata 
. 

7. Nieważne są głosy oddane na kartach: całkowicie przedartych, innych niż określone w ust. 3, na 
których postawiono znak przy więcej niż jednym nazwisku lub nie postawiono znaku „X” przy żadnym 
nazwisku. 

§ 13e. 1. Kandydatów na Sołtysa mają prawo zgłaszać mieszkańcy sołectwa, przy czym kandydatura 
musi być poparta podpisami co najmniej 25 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania 
z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL. 

2. O wyborze decyduje zwykła większość głosów, za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał 
największą ilość głosów. 

3. Komisja sporządza z wyników głosowania protokół, który powinien zawierać: datę sporządzenia 
protokołu, skład komisji, ilość osób uczestniczących w głosowaniu, ilość głosów ważnych i nieważnych, 
ilość głosów oddanych na każdego kandydata, stwierdzenie wyboru, podpisy członków komisji. 

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze Sołtysa rozstrzyga 
się w drodze losowania zorganizowanego przez Wójta Gminy, w którym mają prawo uczestniczyć 
kandydaci lub ich pełnomocnicy. 

5. Wójt Gminy w drodze obwieszczenia podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach 
wyborów sołtysa na podstawie protokołu sporządzonego przez Sołecką Komisję Wyborczą lub protokołu 
z publicznego losowania. 

§ 13f. 1. W przypadku upływu kadencji Sołtys wykonuje swoje obowiązki do dnia wyboru nowego 
Sołtysa. 

2. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa z innych przyczyn niż upływ kadencji 
funkcje Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub na jego wniosek inny członek 
Rady Soleckiej do dnia wyboru nowego Sołtysa. 

3. W przypadku konieczności dokonania wyborów przedterminowych Sołtysa z przyczyn o których 
mowa w § 13g ust. 7 statutu sołectwa, wyborów nie przeprowadza się. Sołtysem zostaje osoba kolejna z listy 
kandydatów na sołtysa, która w wyborach sołtysów otrzymała największą ilość głosów. 

4. Informację o ustanowieniu sołtysa sporządza Wójt w formie obwieszczenia i podaje do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty zwyczajowo oraz umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Gminy Czarna. 
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5. Zaświadczenie o wyborze sołtysa wydaje Wójt Gminy Czarna. 

§ 13g. 1. Jeżeli w wyborach sołtysów nie zarejestrowano drugiego kandydata na sołtysa, wybory 
przedterminowe przeprowadza się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta w trybie § 6 ust. 4 statutu 
sołectwa 

2. Wyborów przedterminowych dokonuje Zebranie Wiejskie zwoływane przez Wójta w drodze 
obwieszczenia określając miejsce, datę i godzinę zebrania w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
wygaśnięcia mandatu. 

3. Zebranie Wiejskie prowadzi Wójt lub upoważniony przez niego pracownik samorządowy. 

4. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność 
o najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 

5. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej ilości mieszkańców sołectwa, 
przeprowadza się wybory w nowym terminie po upływie 15 minut od pierwszego terminu w którym musi 
uczestniczyć co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

6. Mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania wpisują się na listę obecności na zebraniu na którym 
dokonywany jest wybór Sołtysa 

§ 13h. 1. Wybory przeprowadza w głosowaniu tajnym Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana 
spośród uprawnionych uczestników Zebrania. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa. 

3. Komisja Skrutacyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego. 

4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa, 

2) przeprowadzenie głosowania tajnego, 

3) ustalenie wyniku wyborów, 

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów, 

5) podanie do wiadomości Zebrania wyniku głosowania i wyborów. 

5. Protokół z przeprowadzonych wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz 
przewodniczący zebrania i stanowi on załącznik do protokołu Zebrania Wiejskiego. 

6. Wybory odbywają się przy nieograniczonej ilości kandydatów, zgłaszanych przez uprawnionych 
członków zebrania. 

7. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub 
pisemnie na ręce Wójta. 

8. Ogłoszenie wyników wyborów w sołectwie następuje w trybie określonym w § 13f ust. 4. 

§ 13i. 1. Protesty i zarzuty w stosunku do przebiegu wyborów można wnosić w ciągu 14 dni od daty ich 
przeprowadzenia do Rady Gminy, która rozpoznaje je w terminie do 30 dni od ich wniesienia. 

2. Stanowisko Rady jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.” 

22. Dotychczasowy rozdział IV otrzymuje nowy tytuł „Rozdział IV. Zasady i tryb wyboru Rady Sołeckiej” 
oraz skreśla się przepisy od § 14 do § 15. 

23. § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. 1. Sołtys w terminie do miesiąca od dnia wyborów do Rady Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie 
w celu dokonania wyboru Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez Sołtysa 
oraz mieszkańców uprawnionych do głosowania zgodnie zasadami określonymi w Rozdziale IIIa. 

3. Wybranymi zostają kandydaci w liczbie 4, którzy w głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 
W przypadku równej liczby głosów zarządza się losowanie spośród osób, które otrzymały tę samą liczbę 
głosów. 



Id: XOETZ-VTYNU-VAWRA-YZXUT-RBMTI. Podpisany Strona 5

4. Do losowania stosuje się odpowiednio § 8 ust. 4.””.

24. Po rozdziale IV dodaje się nowy rozdział IVa obejmujący § 17 o treści: 

„Rozdział IVa 

Zasady odpowiedzialności Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 17. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być 
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli: 

1) nie wykonują swoich obowiązków statutowych, 

2) naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania, 

3) utracili bierne prawo wyborcze do rad gmin, 

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić : 

1) Komisja Rewizyjna Rady Gminy, 

2) Wójt, 

3) grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin, licząca nie mniej niż 30 osób. 

3. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić: 

1) Wójt, 

2) Sołtys, 

3) grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze licząca nie mniej niż 20 osób. 

4. Odwołanie następuje przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie powinien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie; 
wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu. 

6. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem 
zainteresowanego na Zebraniu Wiejskim, chyba, ze osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się 
na nim nie usprawiedliwiwszy należycie swej nieobecności. 

7. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek : 

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji, 

2) pozbawienia praw publicznych lub wyborczych, 

3) orzeczenia zakazu zajmowania tego stanowiska przez sąd 

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za czyn zabroniony popełniony umyślnie w rozumieniu art. 9 § 
1 kodeksu karnego, 

5) śmierci.”.

25. W § 19 ust. 1 po słowach „Rada Gminy” dopisuje się słowa: „poprzez Komisję Rewizyjną”, skreśla się 
słowa: „a w zakresie spraw finansowych także Skarbnik Gminy” oraz dodaje się nowe ustępy 7 i 8 o 
następującej treści: 

„7. Rada Gminy może przekazać sołectwu odrębną uchwałą wykonywanie określonych zadań 
własnych Gminy. 

8. Przekazanie zadań o których mowa w ust. 1 wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
gminy.”.

26. W § 20 ust. 2 skreśla się słowa „na wniosek lub za zgodą Rady Sołeckiej” i dodaje słowa „na wniosek 
Zebrania Wiejskiego”. 

27. W § 20 ust. 4 skreśla się słowa: „opinii Rady Sołeckiej” i dodaje słowa: „opinii Zebrania Wiejskiego”. 

28. W § 21 ust. 3 po słowie „Sołectwa” dodaje się słowa: „oraz zamieszcza się go w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Czarna”. 
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29. W § 21 dodaje się nowy ustęp o treści: 

„4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o której 
mowa w § 3 ust. 4 lit. a) niniejszego statutu oraz przepisy statutu Gminy Czarna.”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Czarna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.”,


