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UCHWAŁA NR 33/V/2019
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 26 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kadcza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Sołectwa Kadcza stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały nr 87/2007 Rady Gminy
w Łącku z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kadcza dokonuje się następujących zmian:
1) w § 2 ust. 2 tiret 1 i 2 otrzymuje brzmienie: „- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
- Uchwała Nr 56/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Łącko (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z 2013 r. poz. 4342 z późn.zm.).”
2) w § 10 skreśla się pkt. 1.
3) w § 11 ust. 1, w § 13 ust.2, w § 19 ust. pkt. 1 słowa „ z zastrzeżeniem § 23 ust. 3” skreśla się.
4) w § 17 ust. 2 zdanie drugie skreśla się.
5) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Sołecka składa się z 3-7 osób.”
6) rozdział V, rozdział VI, rozdział VII, rozdział VIII otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 5.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 23. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, bezpośrednie, równe,
większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Kandydować można tylko na Sołtysa lub na Członka Rady Sołeckiej.
3. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma osoba, która
najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa.
4. Przy ustalaniu faktu stałego miejsca zamieszkania stosuje się przepisy prawa cywilnego.
5. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
6. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
7. Frekwencja w wyborach nie ma wpływu na ważność wyborów.
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§ 24. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza się nie później niż w ciągu 6 miesięcy
od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy.
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa do czasu ogłoszenia wyników nowych wyborów nowo
wybranego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy na dzień ustawowo wolny od
pracy, podając datę wyborów, miejsce głosowania oraz kalendarz wyborczy.
§ 25. 1. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia
swojego Pełnomocnika ds. Wyborów.
§ 26. 1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się wyznaczonemu przez Wójta
Pełnomocnikowi ds. Wyborów.
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania dołączając
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę,
z co najmniej 25 podpisami popierającymi tego kandydata, zaś na członka Rady Sołeckiej listę, z co
najmniej 10 podpisami.
3. Zgłaszając kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej należy podać jego imię (imiona)
i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wiek.
4. Jeżeli w terminie przewidzianym do zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszona odpowiednia
liczba kandydatów, Wójt ustala nowy termin wyborów.
5. Wzory zgłoszeń kandydatów do organów sołectwa określa Wójt w drodze zarządzenia.
§ 27. 1. Pełnomocnik ds. Wyborów prowadzi rejestr zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członków
Rady Sołeckiej.
2. Osoba zgłaszająca kandydata, po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia otrzymuje zaświadczenie
o zgłoszeniu kandydata podpisane przez Pełnomocnika ds. Wyborów.
3. W przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu osoba zgłaszająca zobowiązana jest do ich
usunięcia w terminie ustalonym przez Pełnomocnika ds. Wyborów pod rygorem nie zarejestrowania
zgłoszenia kandydata.
4. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Pełnomocnik ds. Wyborów sporządza listy
kandydatów, na których nazwiska kandydatów umieszczone są w porządku alfabetycznym, oraz podaje
do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Gminy
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
§ 28. 1. Wybory przeprowadza się w stałych obwodach głosowania ustalonych zgodnie
z uchwałą Rady Gminy.
2. Wybory przeprowadza Obwodowa Komisja Wyborcza w składach 5 osobowych, z czego
4 członków powołuje się spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na Sołtysa lub członków Rady
Sołeckiej, a 1 osobę wskazuje Wójt. Każdy kandydat może zgłosić do komisji jedną osobę posiadającą
prawo wybierania do organów Sołectwa.
3. W przypadku zgłoszenia do składu Obwodowej Komisji Wyborczej liczby kandydatów
przekraczającej dopuszczalny skład komisji, o składzie komisji decyduje publiczne losowanie
przeprowadzone przez Wójta. Członek komisji wskazany przez Wójta nie podlega losowaniu.
4. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od wymaganej, uzupełnienia jej składu dokonuje Wójt
spośród uprawnionych wyborców z terenu Sołectwa.
5. Członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej nie może być osoba, która wyraziła zgodę na
kandydowanie na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, w sołectwie, którego dotyczą wybory oraz osoba,
której współmałżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo kandyduje do tych organów.
6. Obwodowe Komisje Wyborcze powołuje Wójt, a także ustala dla tych komisji regulamin pracy.
7. Warunki organizacyjno-techniczne sprawnego przebiegu wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich
zapewnia Wójt.
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8. Z tytułu udziału w pracach Obwodowej Komisji Wyborczej ich członkom przysługuje dieta
w wysokości określonej zarządzeniem Wójta Gminy.
§ 29. 1. Karty do głosowania sporządza się na podstawie rejestrów kandydatów według porządku
alfabetycznego.
2. Wykonanie kart do głosowania zarządza Wójt podając w zarządzeniu ich wzór oraz ilość.
3. Obwodowe Komisje Wyborcze otrzymują spis wyborców, komplet kart do głosowania wraz
z pieczęcią komisji na dzień przed planowaną datą wyborów.
4. Spis wyborców może zostać uzupełniony do dnia przeprowadzenia wyborów. O uzupełnieniu
spisu wyborców decyduje Wójt Gminy, na wniosek zainteresowanego mieszkańca.
§ 30. 1. Głosowanie przeprowadzane jest w lokalach wyborczych w godzinach od 8:00 do 15:00.
2. Przed rozpoczęciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta,
liczy karty do głosowania, pieczętuje pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej i sprawdza miejsca
zapewniające tajność głosowania.
3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być
obecni: przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków Obwodowej Komisji
Wyborczej.
4. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania w lokalu wyborczym
mogą być obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa. Mąż zaufania winien
przedłożyć pisemne pełnomocnictwo wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.
5. W lokalu wyborczym mogą znajdować się wyłącznie urzędowe obwieszczenia, zarządzania, listy
kandydatów i informacje.
6. Kampanie wyborcze mogą być prowadzone do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym datę
wyborów.
§ 31. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje na żądanie komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość. Odbiór karty do głosowania wyborca
potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie wyborców.
§ 32. 1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa, wyborca może oddać głos tylko na jednego
kandydata stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego wybranego kandydata.
2. Wyborca głosując na członków Rady Sołeckiej stawia znak „X” w kratce z lewej strony obok
nazwiska jednego wybranego kandydata, na którego głosuje.
3. Za nieważne uznaje się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku
lub nie postawiono znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak „X” przy więcej niż
jednym nazwisku lub nie postawiono znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata,
3) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków
nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.
§ 33. 1. Po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
oddzielnie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. Wzory protokołów określa zarządzenie Wójta Gminy.
2. W protokole należy wymienić:
1) liczę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę głosów ważnych,
5) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania.
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3. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.
4. Obwodowa Komisja Wyborcza wypełnia protokół głosowania w dwóch egzemplarzach wpisując
wyniki wyborów w odpowiednich rubrykach i potwierdzając przebieg głosowania oraz jego wyniki
podpisami wszystkich członków komisji.
5. Jeden egzemplarz protokołu Obwodowa Komisja Wyborcza dostarcza niezwłocznie
Pełnomocnikowi ds. Wyborów, drugi egzemplarz protokołu wywiesza do publicznej wiadomości
w widocznym dla mieszkańców miejscu w lokalu wyborczym.
§ 34. 1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych
głosów.
2. Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kilku kandydatów, o wyborze kandydata decyduje
Pełnomocnik ds. Wyborów w drodze publicznego losowania spośród tych kandydatów, którzy otrzymali
równą liczbę głosów. Losowanie przeprowadza się w siedzibie Urzędu Gminy Łącko w ciągu 24 godzin
od zakończenia głosowania.
3. Losowania nie przeprowadza się, jeżeli jeden z kandydatów złożył pisemną rezygnację. Wówczas
za wybranego uznaje się tego, kto uzyskał równą liczbę głosów z kandydatem, który zrezygnował.
4. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę
ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy następni kandydaci umieszczeni na liście do głosowania
otrzymali równą liczbę głosów, o wyborze ostatniego kandydata decyduje Pełnomocnik ds. Wyborów
w drodze publicznego losowania spośród tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.
Losowanie przeprowadza się w siedzibie Urzędu Gminy Łącko w ciągu 24 godzin od zakończenia
głosowania. Jeżeli jeden z tych kandydatów złożył pisemną rezygnację, za wybranego uznaje się tego,
który pozostał.
§ 35. 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności
wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia określonych wyżej zasad głosowania, ustalenia wyników
głosowania lub wyników wyborów.
2. Protest wnosi się na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Wyborów.
3. Protest winien zostać rozpatrzony w terminie 21 dni od jego wniesienia.
§ 36. 1. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na Sołtysa wsi, wybory
przeprowadza się, z tym, że kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż
połowę ważnie oddanych głosów.
2. W przypadku jednego kandydata na karcie do głosowanie, wyborca głosuje umieszczając znak
„X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” lub zamieszczając znak „X” w kratce oznaczonej słowem
„NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
3. W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów, Wójt Gminy zarządza ponowne wybory.
§ 37. Przy rozpatrywaniu wniesionego protestu w razie stwierdzenia rażących uchybień, które miały
wpływ na wynik wyborów, Rada Gminy unieważnia przeprowadzone wybory i zwraca się do Wójta
o zarządzenie ponownych wyborów.
§ 38. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu
Gminy.
Rozdział 6.
Tryb odwoływania sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 39. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) pozbawienia praw publicznych
prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierci,

i wyborczych

oraz

ubezwłasnowolnienia

na

podstawie
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4) odwołania.
2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie.
§ 40. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie przed
upływem kadencji z inicjatywy:
1) 30% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, zgłoszonej w formie pisemnego wniosku,
2) Wójta Gminy,
3) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
§ 41. 1. Wójt Gminy zarządza zwołanie Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa, Rady
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. W zarządzeniu
podaje się wnioskodawców odwołania.
2. Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w § 40 pkt 1 i 3 kierowany jest do
Wójta Gminy.
3. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i być podpisany przez wnioskodawcę. Wnioskowi bez
uzasadnienia Wójt Gminy nie nadaje biegu.
4. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym na Zebraniu Wiejskim, zwykłą większością głosów.
§ 42. 1. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna licząca, co najmniej trzy osoby wybrane
spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba, której wniosek dotyczy.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przygotowanie kart do głosowania,
2) przedstawienie trybu przeprowadzenia głosowania,
3) ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości,
4) sporządzenie protokołu z wykonywanych czynności.
§ 43. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa w trybie § 40 Wójt Gminy
zarządza wybory Sołtysa.
2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 12 miesięcy przed
zakończeniem kadencji. Do czasu wyborów nowego Sołtysa, Zebranie Wiejskie powierza pełnienie
obowiązków Sołtysa członkowi Rady Sołeckiej wybranemu w głosowaniu jawnym na Zebraniu
zwołanym przez Wójta Gminy w ciągu 14 dni od daty wygaśnięcia mandatu Sołtysa.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej lub odwołania go w trybie
§ 40 w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach do Rady Sołeckiej kolejno otrzymał
największą liczbę głosów, jeśli liczba członków Rady Sołeckiej spadnie poniżej minimalnego jej składu.
2. W przypadku braku kandydata, o którym mowa w ust. 1 lub nie wyrażenia przez niego zgody na
wejście w skład Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające.
3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie
12 miesięcy przed zakończeniem kadencji.
Rozdział 7.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 45. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 46. 1. Organami nadzoru na działalnością Sołectwa są: Wójt oraz Rada Gminy.
2. Rada nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą własnych komisji.
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§ 47. Organy nadzoru mają prawo uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady
Sołeckiej, a także żądania niezbędnych informacji, danych oraz wyjaśnień dotyczących organizacji
i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 48. 1. Statut sołectwa uchwala Rada Gminy zwykłą większością głosów, przy obecności, co
najmniej połowy ustawowego składu, w głosowaniu jawnym.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 49. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.”;
7) rozdział IX skreśla się.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bernadetta Wąchała-Gawełek

