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z dnia  16 października 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2013
RADY GMINY NIEBYLEC

z dnia 30 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gwoździanka 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa, 

Rada Gminy uchwala 
co  n a s t ę p u j e: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Niebylec z dnia 21 listopada 2008 r. nr XXV/167/08 w sprawie uchwalenia 
statutu sołectwa Gwoździanka, wprowadza się następujące zmiany: 

1) rozdział VII Zasady wyboru i odwołania sołtysa oraz rady sołeckiej otrzymuje brzmienie: „Rozdział VII 
Zasady wyboru i odwołania sołtysa oraz rady sołeckiej 

§ 37. 1. Wybory sołtysa wsi 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. 

§ 38. 1. Wybory sołtysa zarządza Wójt Gminy Niebylec określając datę, godzinę, siedzibę obwodowej komisji 
wyborczej oraz kalendarz wyborczy. 

2. Zarządzenie wyborów następuje w terminie 6 miesięcy od wyborów do Rady Gminy. 

3. Kandydować na sołtysa może każdy, kto posiada prawo wybierania i stale zamieszkuje na obszarze działania 
sołectwa. 

§ 39. 1. Wybory przeprowadza się w obwodach wyborczych. 

2. Obwodem wyborczym jest sołectwo. 

3. Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców, sporządzonych przez  Wójta, w których ujmuje 
się wyborców spełniających warunki, o których mowa w § 37 ust. 2. 

4. Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do głosowania swym podpisem w spisie 
wyborców. 

5. Głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania. 

§ 40. 1. Kandydaci na sołtysa zgłaszani są spośród wyborców danego obwodu wyborczego, w terminie 
określonym w kalendarzu wyborczym. 

2. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 wskazuje się osobę kandydata na sołtysa oraz jego imię, nazwisko, 
wiek i adres. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 15 wyborców, spełniających warunki, 
o których mowa w § 37 ust. 2. 

3. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2 zgłaszający wskazuje także dwóch kandydatów na członków 
obwodowej komisji wyborczej, o której mowa w § 41, podając ich imiona i nazwiska, PESEL oraz miejsce 
zamieszkania. 

4. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu 
zgody na kandydowanie. 
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5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2 przyjmuje Wójt, lub osoba przez niego upoważniona. 

6. Uprawnionym do przekazania Wójtowi zgłoszeń kandydatów na sołtysa jest każdy wyborca, który podpisał 
to zgłoszenie. 

7. Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do 
ich usunięcia w terminie trzech dni. 

§ 41. 1. Wybory przeprowadzają obwodowe komisje wyborcze powołane przez Wójta w liczbie 6-10 
członków, spośród zgłoszonych kandydatów, w tym 1 osoba wchodząca w skład komisji z urzędu, wskazana przez 
Wójta. 

2. Jeżeli liczba zgłoszeń kandydatów jest wyższa niż określona w ust. 1, wówczas Wójt Gminy ustala skład 
komisji w drodze losowania. 

3. W przypadku braku zgłoszeń, składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w minimalnej liczbie, 
o której mowa w ust. 1 ustala Wójt spośród wyborców stale zamieszkałych w sołectwie. 

4. Zmian i uzupełnień w składzie komisji dokonuje Wójt, w trybie właściwym dla ich powołania. 

§ 42. 1. Członkowie komisji powierzone im funkcje pełnią honorowo i nie mogą prowadzić kampanii 
wyborczej na rzecz  poszczególnych kandydatów. 

2. Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania oraz stale 
zamieszkała na obszarze działania danego sołectwa. 

3. Osoba powołana w skład komisji traci członkostwo, w przypadku zgłoszenia jej kandydatury na sołtysa wsi. 

4. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Wójt. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego 
i zastępcę. 

§ 43. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy: 

1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie, i w związku z tym przygotowanie lokalu wyborczego, 

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

3) ustalenie wyników głosowania. 

§ 44. 1. W przypadku nie zgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa w § 40 ust. 1, termin 
ten przedłuża się o 3 dni, informując o tym mieszkańców sołectwa. 

2. Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, wówczas wyborów 
w tym sołectwie nie przeprowadza się, a wybór sołtysa dokonany będzie na najbliższym zebraniu wiejskim. 

3. Jeżeli w danym obwodzie wyborczym został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas wyborów nie 
przeprowadza, się a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata. 

§ 45. 1. Głosowanie przeprowadza się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 8.oo do 18.oo 
w dniu ustawowo wolnym od pracy. 

2. Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i swobodny przebieg aktu 
głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające 
tajność głosowania, oraz godło państwowe. 

§ 46. 1. Druk, zabezpieczenie oraz dostarczenie kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym 
zapewnia Wójt. 

2. Na karcie do głosowania podaje się imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym. 
Przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka, u dołu odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej 
oraz informacja o sposobie głosowania i nadruk pieczęci Rady Gminy Niebylec. 

3. Kartami nieważnymi są karty inne niż urzędowo ustalone oraz karty nieopatrzone pieczęcią obwodowej 
komisji wyborczej. Karty pozostałe, są kartami ważnymi. 

4. Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił znak „x” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na 
sołtysa. 

§ 47. 1. Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów. 
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2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania mandatu 
o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone niezwłocznie przez przewodniczącego obwodowej komisji 
wyborczej, w obecności członków komisji. 

3. Komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów na drzwiach lokalu wyborczego. 

§ 48. Wójt Gminy ustala wzory: 

1) zgłoszenia kandydata na sołtysa, 

2) karty do głosowania na sołtysa, 

3) protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa, 

4) protokołu z przeprowadzonego losowania. 

§ 49. 1. W trakcie kadencji sołtys może być odwołany na wniosek mieszkańców, o których mowa w § 37 ust. 
2 lub z inicjatywy Wójta w drodze referendum przeprowadzonego na terenie sołectwa, jeżeli wystąpią przesłanki, 
wymienione w § 36 ust. 1. 

2. Z  wnioskiem do Wójta o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w ust. 1 może wystąpić grupa 
obywateli, w liczbie co najmniej 20% uprawnionych do głosowania w sołectwie. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 dołącza się listę osób popierających ten wniosek zawierającą: imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz podpisy obywateli wnoszących o przeprowadzenie referendum. 

4. Udzielonego poparcia o przeprowadzenie referendum nie można wycofać, a informacja o tym winna 
znajdować się na liście popierającej wniosek obok informacji o przedmiocie  wniosku. 

5. Wycofanie udzielonego poparcia w sprawie referendum o odwołanie sołtysa jest bezskuteczne. 

6. Tworzenie list i zbieranie podpisów popierających wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum można 
dokonywać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do 
wymuszenia podpisów. 

7. Referendum w sprawie odwołania sołtysa przeprowadza się w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku. 

8. Wynik referendum jest wiążący, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 30% osób uprawnionych do 
głosowania. 

9. Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej 
odpowiedzi na postawione pytanie w przedmiocie odwołania sołtysa. 

10. Referendum zarządza Wójt, który jednocześnie ustala: 

1) termin i miejsce przeprowadzenia referendum, 

2) wzór karty do głosowania, zawierającej pytania referendalne, 

3) skład komisji do przeprowadzenia referendum, 

4) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. 

11. 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. 

12. W sprawach referendum o odwołanie sołtysa, nie uregulowanych w niniejszym paragrafie, stosuje się 
odpowiednio zasady i procedurę  określoną dla wyboru sołtysa. 

§ 50. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji, 

2) niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności w miejscu zamieszkania dłużej niż 3 miesiące, 

3) śmierci sołtysa. 

2. 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. 
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3. 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. 

§ 51. 1. Radę Sołecką wybiera zebranie wiejskie na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez sołtysa spośród 
stałych mieszkańców sołectwa. 

2. Członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez 
mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

§ 52. 1. 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. 

2. Z wnioskiem o odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków może wystąpić sołtys lub grupa 
co najmniej 20 mieszkańców sołectwa, posiadających prawo wybierania. 

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 

4. Wybory uzupełniające można przeprowadzić w trybie określonym § 54 ust.2 niniejszego statutu ” 

2) dotychczasowe § 54-62, otrzymują oznaczenia odpowiednio § 53-61. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi, a nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
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