UCHWAŁA NR XLVIII/245/2010
RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI / 124 /2005 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia
2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nawsie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późn. zm./ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Sołectwa
Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI / 124 /2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskimw
sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nawsie wprowadza się następujące zmiany:
1. rozdział IV Zasady, tryb wyboru, odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej otrzymuje brzmienie:
1) ,,§ 22
- 1.Wybory sołtysa są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
- 2. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat
i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa /według zasad ustalonych dla wyboru Rady Gminy/.
2) § 23
- Kandydować na sołtysa może każdy stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje bierne prawo
wyborcze do Rady Gminy oraz ukończone 21 lat życia.
3) § 24
- 1. Wybory sołtysa zarządza Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie określając datę, godziny otwarcia lokalu
wyborczego, siedzibę obwodowej komisji wyborczej oraz kalendarz czynności wyborczych /w tym terminy
zgłaszania kandydatów/.
- 2. Datę wyborów Wójt Gminy wyznacza w ciągu 6 miesięcy od wyborów do Rady Gminy. W sytuacji, gdy
zaistnieje konieczność wyboru sołtysa w trakcie kadencji wówczas Wójt Gminy zarządza wybory
uzupełniające w terminie do 1 miesiąca od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność
dokonania wyborów. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby
w okresie 3 miesięcy przed zakończeniem kadencji.
- 3. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o wyborach w sposób zwyczajowo przyjęty,
na co najmniej 30 dni przed planowaną datą wyborów.
- 4. Termin wyborów powinien być wyznaczony na dzień ustawowo wolny od pracy.
4) § 25
- 1. Wybory przeprowadza się w okręgach wyborczych.
- 2. Okręgiem wyborczym i obwodem głosowania jest sołectwo.
- 3. Wybory przeprowadza sie na podstawie spisów wyborców, sporządzonych przez Wójta.
- 4. Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do głosowania swoim podpisem w spisie
wyborców.
- 5. Głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania.
5) § 26
- 1. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze:
1) Gminna Komisja Wyborcza,
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2) obwodowe komisje wyborcze.
- 2. Wójt powołuje członków:
1) Gminnej Komisji Wyborczej w składzie 7 osobowym, spośród pracowników samorządowych. W skład komisji
wchodzi z urzędu radny , wskazany przez Radę Gminy.
2) obwodowych komisji wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze zgłaszające
kandydatów na sołtysa z danego sołectwa, w liczbie 3-5 osób, w tym z urzędu pracownik samorządowy
wskazany przez Wójta.
- Jeżeli liczba zgłoszeń kandydatów do komisji jest większa niż określona w ust. 2, wówczas Wójt Gminy
ustala skład tej komisji w drodze losowania.
- Losowanie składów poszczególnych obwodowych komisji wyborczych przeprowadza Wójt Gminy
w Urzędzie Gminy.
- O terminie przeprowadzenia losowania powiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty.
- W przypadku braku zgłoszeń składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w minimalnej liczbie,
o której mowa w ust.2 pkt.2 ustala Wójt spośród wyborców stale zamieszkałych w sołectwie.
- Zmian i uzupełnień w składzie komisji dokonuje Wójt w trybie właściwym dla ich powołania.
- Osoba powołana do komisji nie może kandydować na sołtysa.
6) § 27
- Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminie i wytycznych stosowanych przy
wyborach do rad gmin.
7) § 28
- Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
8) § 29
- . Kandydatem do danej obwodowej komisji wyborczej może być osoba zamieszkująca na terenie Sołectwa,
która posiada czynne prawo wyborcze.
- Zgłoszenia do składu komisji dokonuje się do Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
- Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię, adres Nr PESEL oraz zgodę na kandydowanie na członka
komisji wyborczej.
9) § 30
- Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
- Członkostwa w OKW nie wolno łączyć z kandydowaniem na sołtysa.
- Członkowie Komisji powierzone im funkcje pełnią honorowo i nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na
rzecz kandydatów.
10) § 31
- Do zadań Gminnej Komisji Wyborczej należy:
1) przyjmowanie i rejestracja kandydatów na sołtysa wsi,
2) nadawanie numerów zgłoszonym listom kandydatów,
3) zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości,
4) nadzór nad pracą obwodowych komisji wyborczych.
- Do zadań Obwodowej Komisji Wyborczej należy:
1) przygotowanie lokalu wyborczego,
2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania,
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4) ustalenie wyników i sporządzenie protokołu z wyborów.
5) ogłoszenie wyników wyborów.
11) § 32
- Kandydaci na sołtysa zgłaszani są Gminnej Komisji Wyborczej w formie list wyborczych przez komitety
wyborcze złożone z wyborców z danego okręgu, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
- Komitet wyborczy może zgłosić tylko jedną listę wyborczą.
- Kandydat na sołtysa może zgłosić męża zaufania.
12) § 33
- Zgłoszenie kandydata powinno zawierać nazwę komitetu wyborczego oraz dokładny adres jego siedziby,
nazwę sołectwa, do którego dokonuje zgłoszenia imię i nazwisko kandydata Nr PESEL, adres zamieszkania
kandydata.
- Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu
zgody na kandydowanie.
- Każda lista powinna być poparta podpisami co najmniej 15 wyborców wraz imionami i nazwiskami,
dokładnym adresem zamieszkania, numerami PESEL, spełniających warunki, o których mowa w § 1 ust.2.
- Listy kandydatów na sołtysa podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na
czternaście dni przed planowaną datą wyborów.
13) § 34
- W przypadku nie zgłoszenia listy kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa w § 32 z danego
sołectwa lub zgłoszenia tylko jednej kandydatury termin ten przesuwa się o trzy dni, informując o tym
mieszkańców danego sołectwa.
- Jeżeli w dodatkowym terminie nie zostanie zgłoszona żadna lista kandydatów, wówczas wyborów w tym
okręgu nie przeprowadza się.
- Jeżeli w danym okręgu zgłoszona została tylko jedna lista, wówczas wyborów nie przeprowadza się, a za
wybranego uważa się kandydata z tej listy.
14) § 35
- W dniu głosowania zwoływanie zebrań, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień,
rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów jest zakazane.
- Wszelkie formy agitacji w lokalu wyborczym są zabronione.
15) § 36
- Zabrania się rozklejania plakatów wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków administracji
samorządowej, na znakach drogowych, drzewach rosnących na placach oraz przy drogach państwowych
i gminnych.
16) § 37
- Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej znajdującym się na terenie sołectwa
w godzinach ustalonych przez Wójta Gminy, nie dłużej niż 8 godzin.
- W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
17) § 38
- Druk kart do głosowania z odciśniętą pieczęcią Gminnej Komisji Wyborczej, zabezpieczenie oraz ich
dostarczenie obwodowym komisjom wyborczym zapewnia Wójt Gminy.
18) § 39
- Przed przystąpieniem do głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, czy na
miejscu znajduje się potrzebna ilość kart do głosowania, po czym komisja wyborcza zamyka i pieczętuje
urnę pieczęcią danego sołectwa.
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- Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny nie wolno otwierać.
- W lokalu wyborczym winny znajdować się obwieszczenia Wójta Gminy informujące o:
a) a)składzie Obwodowej Komisji Wyborczej,
b) a)liście kandydatów na sołtysa,
c) a)godzinach otwarcia lokalu wyborczego.
19) § 40
- Listę uprawnionych wyborców sporządza Urząd Gminy.
- Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Komisji dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość, na podstawie którego Komisja wydaje kartę do głosowania.
- Każdy kto otrzymuje kartę do głosowania potwierdza jej odbiór osobistym podpisem w odpowiedniej
rubryce listy wyborców.
20) § 41
- O godzinie ustalonej przez Wójta Gminy, Przewodniczący Komisji zarządza zamknięcie lokalu wyborczego.
Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed jego zamknięciem.
21) § 42
- Po zamknięciu lokalu i zakończeniu głosowania komisja przystępuje do liczenia głosów.
- W pierwszej kolejności komisja zlicza głosy ważne, a następnie przystępuje do liczenia głosów oddanych na
poszczególnych kandydatów.
- Kart do głosowania przedartych całkowicie oraz innych niż ustalono urzędowo nie bierze się pod uwagę
przy obliczaniu wyników głosowania.
- Gdyby liczba głosów różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja poda
w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
22) § 43
- Głosuje się na kartach do głosowania opatrzonych okrągłą pieczęcią: Obwodowej Komisji Wyborczej.
- Na karcie do głosowania podane są imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w kolejności alfabetycznej.
Przy nazwisku każdego kandydata z lewej strony znajduje się kratka, u dołu nadruk pieczęci Rady Gminy
Wielopole Skrzyńskie oraz informacja o sposobie głosowania.
23) § 44
- Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca na karcie do głosowania postawił znak ,,x” w kratce obok nazwiska
tylko jednego kandydata na sołtysa.
- Kartami nieważnymi są karty inne niż urzędowo ustalone oraz karty nieopatrzone pieczęcią obwodowej
komisji wyborczej.
- Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na
ważność głosu.
24) § 45
- Za wybranego uznaje sie kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.
25) § 46
- W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów uprawniającej do
przyznania mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone niezwłocznie przez
Przewodniczącego komisji w obecności wszystkich jej członków.
- Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyborów.
26) § 47
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- Po ustaleniu wyników Obwodowa Komisja Wyborcza sporządza protokół z głosowania (zgodnie ze wzorem
określonym przez Wójta Gminy) w dwóch egzemplarzach i przedkłada go Wójtowi Gminy Wielopole
Skrzyńskie .
27) § 48
- Obwodowa Komisja Wyborcza podaje niezwłocznie wyniki wyborów do publicznej . wiadomości poprzez
wywieszenie ich w formie obwieszczeń na zewnątrz lokalu wyborczego . oraz dodatkowo w inny sposób,
zwyczajowo przyjęty.
28) § 49
- Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych, gminna Komisja Wyborcza
wydaje obwieszczenie o wynikach wyborów sołtysów wsi.
29) § 50
- Wójt Gminy ustala wzory:
1) zgłoszenia kandydata na sołtysa,
2) zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej,
3) karty do głosowania na sołtysa,
4) protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa,
5) protokołu z przeprowadzonego losowania.
30) § 51
- Wszelkie kwestie sporne związane z wyborami rozstrzyga Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
31) § 52
- W ciągu 7 dni od dnia wyborów, wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, na piśmie do
Rady Gminy, która po upływie powyższego terminu niezwłocznie protest rozpatruje i przekazuje wraz ze
swoją opinią Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.
32) § 53
- W razie unieważnienia wyborów Wójt Gminy zarządza w ciągu 14 dni od daty unieważnienia ponowne
wybory w trybie określonym niniejszą Ordynacją.
33) § 54
- Wygaśnięcie mandatu sołtysa następuje w przypadku:
1) śmierci,
2) złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji,
3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,
4) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego
5) zmiany granic lub likwidacji sołectwa.
- Wygaśnięcie mandatu sołtysa z przyczyn, o których mowa w ust. 1 stwierdza Wójt Gminy, który
powiadamia o tym fakcie wyborców z danego obwodu w sposób zwyczajowo przyjęty.
- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wójt niezwłocznie zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
- W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa, Wójt zarządza przeprowadzenie wyborów,
a do czasu ich przeprowadzenia, powierza pełnienie funkcji sołtysa tymczasowo jednemu z członków Rady
Sołeckiej.
- Ponowne wybory ogłasza Wójt Gminy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia wyborców o wygaśnięciu
mandatu sołtysa.
34) § 55
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- Kadencja Sołtysa wybranego w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych upływa z dniem
upływu kadencji sołtysów Gminy Wielopole Skrzyńskie.
35) § 56
- Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.
36) § 57
- W trakcie kadencji sołtys może być odwołany na wniosek mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 22
ust.2 lub z inicjatywy Wójta w drodze referendum przeprowadzonego na terenie sołectwa, jeżeli wystąpią
przesłanki, wymienione w § 70 ust. 1 Statutu Sołectwa.
- Z wnioskiem do Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w ust.
1 może wystąpić grupa obywateli, w liczbie co najmniej 20% uprawnionych do głosowania w sołectwie.
- Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 dołącza się listę osób popierających ten wniosek zawierająca: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oraz podpisy obywateli wnoszących o przeprowadzenie
referendum.
- Udzielonego poparcia o przeprowadzenie referendum nie można wycofać, a informacja o tym winna
znajdować się na liście popierającej wniosek obok informacji o przedmiocie wniosku.
- Wycofanie udzielonego poparcia w sprawie referendum o odwołanie sołtysa jest bezskuteczne.
- Tworzenie list i zbieranie podpisów popierających wniosek w sprawie przeprowadzenie referendum można
dokonywać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających
do wymuszenia podpisów.
- Referendum w sprawie odwołania sołtysa przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku
- Wynik referendum jest wiążący, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 50% osób uprawnionych do
głosowania.
- Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej
odpowiedzi na postawione pytanie w przedmiocie odwołania sołtysa.
- Referendum zarządza Wójt, który jednocześnie ustala:
1) termin i miejsce przeprowadzenia referendum,
2) wzór karty do głosowania,
3) skład komisji do przeprowadzenia referendum,
4) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.
- Komisja do spraw przeprowadzenia referendum działa społecznie w składzie 5 osobowym . a w jej skład
wchodzi co najmniej jedna osoba z listy osób popierających wniosek . . . w sprawie referendum o odwołanie
sołtysa.
- W sprawach referendum o odwołanie sołtysa, nie uregulowanych w niniejszym paragrafie, . stosuje się
odpowiednio zasady i procedurę określoną dla wyboru sołtysa.
37) § 58
- Zebranie Wiejskie wybiera Radę Sołecką na okres kadencji. Odbywa się ono nie później niż w ciągu
6 miesięcy od daty wyborów do Rady Gminy.
- Radę Sołecką wybiera pierwsze zebranie wiejskie po wyborach sołtysa
38) § 59
- Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy
określając termin i miejsce Zebrania Wiejskiego oraz wyznaczając jego przewodniczącego.
- Zarządzenie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 1 podaje się do publicznej
wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.
39) § 60
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- Wyboru Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej
liczby kandydatów - stałych mieszkańców sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy, zgłoszonych podczas tego zebrania, przez uprawnionych uczestników Zebrania.
- Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur i do głosowania są stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze do Rady Gminy..
- Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie Zebrania Wiejskiego.
40) § 61
- Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagany jest udział, co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
- Jeżeli w Zebraniu nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców Zebranie zwołuje się w drugim terminie
zgodnie z § 13 ust. 3 niniejszego Statutu.
- Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o obowiązku podpisania listy
obecności, przez uczestników Zebrania uprawnionych do głosowania.
41) § 62
- Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na członka Rady
Sołeckiej.
- Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją przeszkody, o których mowa w § 63 ust.2.
2) podanie informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ustalenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu wyników wyborów,
6) ogłoszenie wyników wyborów.
- Protokół podpisują członkowie Komisji oraz przewodniczący Zebrania.
- Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
42) § 63
- Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Gminy.
- Na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych
kandydatów.
- Na karcie do głosowania głosujący pozostawia nieskreślone imię i nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
- Nieważne są karty:
1) całkowicie przedarte,
2) inne niż ustalone,
3) na których pozostawiono więcej nie skreślonych nazwisk kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
43) § 64
- 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 i Zebrania Wiejskiego, albo dopuścili się czynu
dyskwalifikującego ich w opinii mieszkańców sołectwa lub popełnienia przestępstwa umyślnego.
- Zebranie Wiejskie może odwołać członków Rady Sołeckiej na uzasadniony wniosek Rady Gminy, Wójta,
Sołtysa lub co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania - w terminie miesiąca od
daty zgłoszenia wniosku.
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- Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych osób.
- W przypadku odwołania lub ustąpienia całej Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza wybory w terminie 30
dni od daty odwołania lub ustąpienia.
- Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane
przez Sołtysa”.
- Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
44) § 65
- Mandat członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się,
c) odwołania przed upływem kadencji,
d) utraty prawa wybieralności,
e) upływu kadencji.''
- Dotychczasowe oznaczenia §§ 31 – 38 otrzymują odpowiednio numery §§ 66 - §§ 73
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianom.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa
podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Pieczonka
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