
Podka.2009.19.525 

OBWIESZCZENIE 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W STUBNIE 

z dnia 3 marca 2009 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu sołectwa Kalników 

(Rzeszów, dnia 31 marca 2009 r.) 

Na podstawie § 1 i § 2 uchwały Nr XX/165/09 Rady Gminy w Stubnie z dnia 2 marca 2009 r. w 
sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych Statutów Sołectw, ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst Statutu Sołectwa Kalników, uchwalonego uchwałą Nr XXXI/177/98 Rady 
Gminy w Stubnie z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kalników z 
uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XVIII/135/08 Rady Gminy w Stubnie z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kalników. 

ZAŁĄCZNIK   

STATUT SOŁECTWA 

Rozdział I  

Sołectwo i teren jego działania 

§ 1. W skład Sołectwa Kalników wchodzi wieś Kalników. 

§ 2. Sołectwo położone jest w Gminie Stubno, w jej północno-wschodniej części. 
Obejmuje obszar 2.442,13 ha i liczy 1241 mieszkańców. 

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie niniejszego 
statutu. 

Rozdział II  

Społeczno-samorządowe i publiczne zadania sołectwa. 

§ 4. Sołectwo jest najniższym szczeblem organizacji polskiego społeczeństwa. 
Jako jednostka pomocnicza gminy uczestniczy w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb jej mieszkańców i jest 
rzeczywistym partnerem w pracy organów gminy. 

§ 5. Sołectwo jest wyposażone w zdolność sądową i może wykonywać uprawnienia oraz zadania 
wynikające z tego przymiotu w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy lub statutu. 

§ 6. Sołectwo posiada trzy grupy ogólnych kompetencji (stanowiące, opiniodawcze i kontrolne), 
których realizacja określona jest poprzez specyfikację zakresów działania jego organu. 

Rozdział III  

Organy sołectwa i zakres ich działania 

§ 7. 1. Organami sołectwa są: 
 1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy, 



 2) sołtys - organ wykonawczy. 
2. działalność sołtysa wspomaga rada sołecka w składzie 11 osób. 

§ 8. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców. Wszyscy 
mieszkańcy sołectwa obowiązani są wykonywać uchwały sołectwa. 
Do zebrania wiejskiego należy w szczególności: 
 1) uchwalanie najpóźniej do 15 września każdego roku wniosków w celu rozpatrzenia ich przez radę 

gminy i uwzględnienia w budżecie gminy następnego roku, 
 2) w przypadku planowania w budżecie gminy wydatków związanych z budową urządzeń komunalnych 

lub budową infrastruktury sołectwa - uchwalanie wysokości udziału mieszkańców w budowie tych 
urządzeń oraz sposobu zbierania środków od mieszkańców lub instytucji i innych jednostek 
organizacyjnych, usytuowanych na terenie sołectwa lub mogących w przyszłości korzystać z tych 
urządzeń, 

 3) podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania mieniem sołectwa i rozporządzanie dochodami z 
tego źródła, 

 4) uchwalenie projektu statutu sołectwa, celem zatwierdzenia przez radę gminy. 

§ 9. Kompetencje sołtysa: 
 1. Reprezentuje sołectwo na zewnątrz. 
 2. Wykonuje czynności związane z gospodarowaniem środkami finansowymi sołectwa oraz prowadzi 

biuro sołtysa. 
 3. Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie i w tym celu: 

- rozwiesza ogłoszenia o zebraniu w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział 
mieszkańców, 

- poza ogłoszeniami sołtys może korzystać z innych sposobów zawiadamiania mieszkańców jak, 
np. przekazywanie ogłoszenia o zebraniu z jednego zabudowania do drugiego. 

 4. Realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami 
rady gminy jak najszerszego kręgu mieszkańców. 

 5. W zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków. 
 6. Uczestniczy w sesjach rady gminy bez prawa głosowania i może zgłaszać wnioski w imieniu 

mieszkańców. 
 7. Sołtysowi przysługuje prowizja oraz inne należności w granicach ustalonych przez radę gminy. 
 8. Sołtys realizuje uchwały zebrania wiejskiego przy pomocy rady sołeckiej. 
 9. Sołtys i rada sołecka składają co najmniej raz w roku sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu 

wiejskim. 

§ 10. Rada Sołecka: 
 1. Rada Sołecka pomaga sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa. 
 2. Inicjuje i prowadzi na terenie sołectwa prace możliwe do wykonania małymi nakładami finansowymi i 

przy współudziale mieszkańców. 
 3. Rada Sołecka nie może organizować prac i robót, przy których wykonywaniu niezbędne jest 

przeprowadzenie przetargu. 
 4. Rada Sołecka lub jeden z jej członków uczestniczy każdorazowo w przetargu na prace dotyczące 

sołectwa. Uczestniczy też przy sporządzaniu umów i odbiorach robót dotyczących sołectwa. 

Rozdział IV  

Zasady zwoływania zebrania wiejskiego oraz podejmowania uchwał 

§ 11. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim ma każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania. 

§ 12. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys. 

§ 13. Z wnioskiem o zwołanie zebrania wiejskiego może wystąpić rada sołecka, Wójt Gminy lub 1/10 
mieszkańców uprawnionych do głosowania. 



§ 14. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być powiadomieni przez sołtysa bez względu na to, z 
czyjej inicjatywy zwołuje się zebranie. 

§ 15. Zebranie może podejmować prawomocne uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej 60 
mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze. 

§ 16. Jeśli w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum ustala się inny termin i 
wówczas bez względu na ilość obecnych przeprowadza się zebranie. 

§ 17. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 18. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania. Zasady 
przeprowadzenia tajnego głosowania określa przewodniczący zebrania. 

Rozdział V  

Przebieg zebrania wiejskiego 

§ 19. Zebraniu przewodniczy sołtys lub na wniosek sołtysa inny członek rady sołeckiej. 

§ 20. Członek rady sołeckiej sporządza protokół z zebrania, który powinien zawierać: 
 1) miejscowość i datę zebrania, 
 2) stwierdzenie ważności zebrania, 
 3) porządek zebrania, 
 4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji, 
 5) podpisy sołtysa i protokolanta, 
 6) do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki, jeśli były one niezbędne do 

dyskusji. 

§ 21. Kopię protokołu z zebrania przesyła się sekretarzowi gminy. 

Rozdział VI  

Zasady i tryb wyboru (odwołania) sołtysa i rady sołeckiej 

§ 22. 1. Do wyboru sołtysa i rady sołeckiej uprawnione jest zebranie wiejskie. 
2. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na okres kadencji, która trwa 4 lata. 
3. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje rada gminy, która 

określa miejsce, dzień, godzinę zebrania wyznacza przewodniczącego zebrania spośród radnych oraz 
ustala zasady wykonania czynności wyborczych. 

4. Uchwała rady gminy o zwołaniu zebrania, o którym mowa w pkt. 3 powinna być podana do 
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

§ 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, zebranie wiejskie 
powołuje 3-osobową komisję skrutacyjną, spośród uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego. 

2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji. 
3. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko sołtysa, ani do rady sołeckiej. 

§ 24. 1. Komisja przeprowadza w pierwszej kolejności wybory na sołtysa i przyjmuje w tym celu 
zgłoszenia kandydatów. 

2. Kandydatury na stanowisko sołtysa mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy zebrania wiejskiego. 
3. Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie uczestnicy zebrania wiejskiego. 
a) nie mają prawa wybieralności na sołtysa osoby karane za przestępstwo umyślnie ścigane z 

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



publicznego, 
b) kandydat na sołtysa składa oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo, o którym mowa w 

ust. 3a oraz że nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego 
postępowanie w sprawie, o której mowa w ust. 3a. 

4. Głosowanie jest tajne. W tym celu komisja rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią 
sołectwa z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów. 

5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że mieszkaniec sołectwa stawia znak "X" przy nazwisku 
kandydata, na którego oddaje swój głos. Na stanowisko sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska 
najwięcej głosów. 

6. Następnie komisja skrutacyjna: 
- zbiera głosy, 
- ustala wyniki wyborów, 
- sporządza protokół (druki protokołów głosowania dla komisji oraz karty do głosowania dostarcza 

Wójt Gminy). 

§ 25. Zebranie wiejskie dokonuje wyboru członków rady sołeckiej w sposób określony w § 23 i § 24. 

§ 26. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim. 
2. Mogą być odwołani przed upływem kadencji jeżeli: 
a) nie wykonują swych obowiązków statutowych, 
b) naruszają postanowienia statutu, 
c) dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 
3. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa i członków rady sołeckiej z przyczyn określonych w pkt 2 

na wniosek 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania, złożony Wójtowi Gminy. Wniosek wymaga 
formy pisemnej i uzasadnienia. 

a) Rada Gminy odwołuje sołtysa jeżeli został ukarany za przestępstwo umyślnie ścigane z 
oskarżenia publicznego lub wobec którego wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający 
postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia 
publicznego 

4. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 

Rozdział VII  

Majątek sołectwa i jego finanse 

§ 27. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez gminę i 
rozporządza dochodami z tego źródła. 

§ 28. Sołectwo w ramach zwykłego zarządu mieniem przekazanym załatwia bieżące sprawy 
związane z eksploatacją mienia i utrzymaniem go w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego 
przeznaczenia. 

§ 29. Wykaz składników mienia komunalnego przekazanych sołectwu określa załącznik Nr 1 do 
niniejszego statutu. 

§ 30. Dochody sołectwa tworzą: 
a) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu i dzierżawy lokali, imprez oraz z działalności 

prowadzonej przez sołectwo, 
b) wpłaty osób fizycznych niezbędne do prawidłowej gospodarki na pastwiskach. 

§ 31. Środki finansowe sołectwa przeznacza się na: 
a) dofinansowanie czynów społecznych, 
b) remont i utrzymanie dróg wiejskich, 
c) utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
d) wydatki związane z utrzymaniem lokali i działalnością organów sołectwa, 
e) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej prowadzonej na terenie sołectwa. 



§ 32. Dochody i wydatki sołectwa objęte są budżetem gminy i wyodrębnione do dyspozycji sołectwa. 

Rozdział VIII  

Nadzór nad działalnością sołectwa 

§ 33. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności, gospodarności. 

§ 34. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy, przy pomocy Wójta Gminy i własnych 
Komisji. 

§ 35. Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej, rady gminy i 
skarbnika gminy. 

§ 36. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących 
funkcjonowania sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 

§ 37. 1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia zarządowi gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 
7 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 
3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Wójt Gminy. 

Rozdział IX  

Postanowienia końcowe 

§ 38. O utworzeniu, połączeniu i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz sołectwa 
decyduje rada gminy w drodze uchwały. 

§ 39. Zmian statutu dokonuje rada gminy. 

§ 40. Statut podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych. 

Załącznik Nr 1  

Wykaz składników mienia komunalnego przekazanego Sołectwu 

 1. Działki stanowiące pastwiska wiejskie oznaczone Nr: 2074, 1058, 2069, 2071, 2076, 2079, 2083, 
2105, 2106, 2104, 2108, 2109/2, 2116, 2117, 3393, 2109/1, 3398, 3388, 3396, 3309, 3060, 3018/2, 
3028, 3031, 3062, 3064, 3080, 3066, 3085, 3077, 3190, 3088, 3095/1, 3185, 3190, 3081, 3090, 
3095/3, 3058, 3163, 3167, 3169/1 o łącznej powierzchni 163,91 ha, 
- budynek stanowiący świetlicę wiejską wraz z działką Nr 1078 o powierzchni 0,22 ha przekazane 

uchwałą Nr VI/38/93 Rady Gminy w Stubnie z dnia 30 listopada 1993 roku. 
 2. Działka Nr 3060 o powierzchni 1,13 ha wraz z budynkiem (sklep - Zagreble) 

- działka Nr 1090 o powierzchni 0,08 ha wraz z budynkiem (sklep w Końcu), 
- działka Nr 2961 o powierzchni 0,17 ha wraz z budynkiem (świetlica Zagreble) przekazane 

uchwałą Nr III/18/94 Rady Gminy w Stubnie z dnia 30 marca 1994 roku. 
 


