
Projekt Komisji Statutowej 

Uchwała Nr …/…./2022 

Rady Gminy Nowy Żmigród 

z dnia ……….. 2022 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród 

  

 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 

konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Nowy Żmigród, 

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/41/2015 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 7 otrzymuje brzmienie:  

„7.1. Długość kadencji sołtysa i rady sołeckiej począwszy od kadencji rozpoczynającej 

się w 2019 roku jest równa długości kadencji Rady Gminy, 

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej rozpoczyna się z dniem wydania przez Wójta Gminy 

obwieszczeń o wynikach wyborów sołtysa i rady sołeckiej, 

3. Po zakończeniu kadencji sołtys i rada sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru 

nowego sołtysa i rady sołeckiej”; 

2. W § 16 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, 

wówczas wybór sołtysa dokonany będzie na najbliższym Zebraniu Wiejskim”; 

3. W § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa w głosowaniu tajnym spośród kandydatów 

zgłoszonych przez mieszkańców uprawnionych do głosowania”; 

4. W § 16 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej zgłaszają kandydaci 

na sołtysa spośród mieszkańców stale zamieszkałych w sołectwie. Kandydatowi 

na sołtysa przysługuje prawo zgłoszenia tylko jednego kandydata na członka 

obwodowej komisji wyborczej”; 

5. W § 16 skreśla się ust. 5; 

6. W § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na karcie do głosowania znajdują 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 Gminy Nowy Żmigród. W przypadku zgłoszenia tylko 

jednego kandydata, na karcie do głosowania umieszcza się jego imię i nazwisko, u dołu 

dwie kratki z opcjami „TAK” oraz „NIE”, odcisk pieczęci obwodowej komisji 

wyborczej oraz informacja o sposobie głosowania i nadruk pieczęci Gminy Nowy 

Żmigród”; 

7. W § 18 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) Na karcie do głosowania na sołtysa wyborca postawi znak „X” w kratce z lewej 

strony obok nazwiska tylko jednego kandydata lub w przypadku głosowania przy 

jednym kandydacie na sołtysa postawi znak „X” tylko w jednej kratce z opcją „TAK” 

lub „NIE” ”; 



8. W § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę 

ważnie oddanych głosów lub w przypadku głosowania przy jednym kandydacie 

otrzymał większą liczbę ważnych głosów oddanych na „TAK” od liczby ważnych 

głosów oddanych na „NIE”; 

9.  W § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Utrata mandatu sołtysa następuje na skutek: 

1) śmierci, 

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu, 

3) odwołania, 

4) utraty prawa wybieralności”; 

10. W § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadkach wymienionych w ust. 4 Wójt Gminy niezwłocznie zarządza 

przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa w terminie do dwóch miesięcy 

od wygaśnięcia mandatu sołtysa. Do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

Wójt Gminy powierza funkcję sołtysa tymczasowo najstarszemu wiekiem członkowi 

rady sołeckiej”; 

11. W § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Z wnioskiem o odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków może 

wystąpić grupa co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne 

prawo wyborcze”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 


