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 oada dminó działając na podstawie postanowień artK NU ustK O pkt TI artK PR ustKN  
i artK 4M ustK O pkt N ustawó z dnia U marca NVVM rK o samorządzie gminnóm EazK rK z OMMN rK  
kr N4OI pozK NRVN z późnK zmKF oraz § T ptatutu dminó Trzebownisko ustala następującą treść statutu 
sołectwa TowbBltkfphl dminó TrzebowniskoI zwanego dalej sołectwemK  
 

oozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ N  

NK połectwo Trzebownisko jest jednostką pomocniczą tworzoną przez oadę dminóI  
w drodze uchwałóI na zasadach określonóch w ptatucie dminóK 

OK połectwo działa na podstawie przepisów prawaI a w szczególnościW  
- ustawó z dnia U marca NVVM rK o samorządzie gminnómI  
- uchwałó kr ffLULOMMO oadó dminó Trzebownisko z dnia S grudnia OMMO  rK  

w sprawie uchwalenia ptatutu dminó TrzebowniskoI  
- niniejszego statutuK  
 

§ O  

Terenem działania sołectwa jest wieś TrzebowniskoK 
 

oozdział II  

ORGANIZACJA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO  
 

§ P  

NK lrganem uchwałodawczóm sołectwa jest webranie tiejskieK 
OK lrganem wókonawczóm sołectwa jest połtósK  
PK aziałalność połtósa wspomaga oada połeckaI której zadaniem jest doradzanie  

i opiniowanie w sprawach wsiK 
4K hadencja połtósa i oadó połeckiej trwa 4 lataK 

 
§ 4  

NK ao zadań sołectwa Trzebownisko należó zapewnienie udziału mieszkańców  
w zaspokajaniu ich zbiorowóch potrzebK 

OK wadania sołectwa obejmują w szczególności sprawóW 



NF zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrówaniu spraw socjalnoJbótowóchI opieki 
zdrowotnejI kulturalnóchI sportuI wópoczónku i innóch związanóch z miejscem 
zamieszkaniaI 
OF organizowanie samopomocó mieszkańców i wspólnóch prac na rzecz miejsca 
zamieszkaniaI  
PF kształtowanie zasad współżócia społecznegoI  
4F organizowanie pomocó sąsiedzkiejI  
RF sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacójnóch 
prowadzącóch działalność związaną z żóciem wsiK  

PK połectwo Trzebownisko zarządza i korzósta ze składników mienia komunalnego Ew tóm 
również środków finansowóchF stanowiącego własność gminóI powierzonego mu przez 
oadę dminóK  

§ R  

ao właściwości webrania tiejskiego należóW 
NF wnioskowanie o odwołanie połtósaI 
OF wnioskowanie o odwołanie członka oadó połeckiej i przeprowadzenie wóborów 

uzupełniającóchI 
PF podejmowanie uchwał w finansowóch i gospodarczóch sprawach sołectwaI w ramach 

przóznanóch mu kompetencjiI  
4F opiniowanie spraw określonóch w § S oraz innóch spraw zleconóch przez tójta dminóI 
RF inicjowanie działań określonóch w § 4 ustK OI 
SF wnioskowanie i wóstępowanie z inicjatówą w sprawach istotnóch dla wsi do organów 

gminó i innóch organów samorządu terótorialnego i administracji rządowejI 
TF współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez oadę dminó konsultacji 

społecznej projektów uchwał oadó dminó w sprawach o podstawowóm znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwaI  

UF współpracę z radnómi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wóborcamiI 
dóżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotóczącóch sołectwaI  

VF ustalenie zadań dla połtósa i oadó połeckiej do realizacji międzó zebraniami wiejskimiK 
 

§ S 

t przópadku zwrócenia się przez oadę dminó o skonsultowanie projektów uchwałI zebranie 
wiejskie opiniuje w części dotóczącej sołectwa uchwałó w następującóch sprawachW  
NF planu zagospodarowania przestrzennegoI w tóm części dotóczącej lokalizacji obiektów 

uciążliwóch dla środowiskaI 
OF planu budżetu na nowó rokI 
PF przepisów prawa miejscowegoI  
4F innóch zagadnień rozpatrówanóch przez oadę dminóK  
 

§ T  

ala realizacji wspólnóch przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z innómi 
sołectwami w obrębie gminó oraz zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wókonania wspólnóch zadańI czó też podejmować wspólne uchwałóK  
 



oozdział III  

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA  
 

§ U  

Środki finansowe sołectwa stanowiąW  
NF cundusz sołeckiI 
OF cundusze wódzielone w budżecie gminóI 
PF Środki uzóskane z gospodarki mieniem komunalnómI w tóm przóchodó z najmu  

i dzierżawó ruchomości i lokaliI  
4F aochodó pochodzące ze sprzedażó składników mieniaI dzierżaw wieczóstóch  

i długoletnichI  
RF Środki pochodzące z darowiznI spadków i zapisów oraz innóch świadczeń na rzecz 

sołectwaK 
 

§ V  

NK połectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminó na podstawie zakresu 
uprawnieńI stanowiącego załącznik do ptatutu dminóK  

OK połectwo prowadzi gospodarkę w ramach przóznanóch środków finansowóchK  
PK Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminóI wódzielone na wspomaganie 

określonóch zadań sołectwaI mogą bóć przeznaczone na cele określone w uchwale oadó 
dminóK  

 
§ NM 

NK dospodarkę finansową sołectwa prowadzi połtósI zgodnie z preliminarzem finansowóm 
zatwierdzonóm przez zebranie wiejskie w drodze uchwałóK tszelkie zmianó  
w preliminarzu wómagają akceptacji zebrania wiejskiegoK  

OK webranie wiejskie może upoważnić oadę połecką do wprowadzania zmian w preliminarzu 
finansowómK 

PK aokumentó finansowe sołectwa wómagają każdorazowo akceptacji EpodpisuF połtósaK  
4K połtós raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wókonania wódatków 

finansowóchK  
 

§ NN  

NK kadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje tójt dminó oraz pkarbnik dminóK  
OK tódatki środków finansowóch pochodzącóch z budżetu gminó zgodnie z § UI podlegają 

każdorazowo akceptacji tójta dminó i pkarbnika dminóK   
PK hontrolę finansową sołectwa prowadzi homisja oewizójna oadó dminóK 



oozdział IV  

SOŁTYS I RADA SOŁECKA  
 

§ NO 

t terminie do UJmiu miesięcó od wóborów do oadó dminóI mieszkańcó wóbierają połtósa i 
oadę połecką w wóborach powszechnóchK 
 

§ NP 
NK ao obowiązków i kompetencji połtósa należó w szczególnościW  

NF zwołówanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradomI  
OF zwołówanie posiedzeń oadó połeckiej i jej przewodniczenieI  
PF działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiegoI oadó dminó i tójta dminóI  
4Forganizowanie i koordónowanie inicjatów i przedsięwzięć społecznóch mającóch na 
celu poprawę warunków żócia miejscowej społecznościI 
RF reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrzI 
SF uczestniczenie w naradach połtósówI zwołówanóch okresowo przez tójtaI  
TF pełnienie roli męża zaufania w miejscowóm środowiskuI  
UF wókonówanie powierzonóch mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznejK  

OK ka zebraniach wiejskich połtós przedkłada informację ze swej działalności i działalności 
oadó połeckiejK  

PK mełnienie funkcji połtósa ma charakter społecznóK 
 

§ N4 
NK połtós nie będącó radnóm bierze udział w sesjach oadó dminó bez prawa udziału  

w głosowaniuK 
OK ka sesjach oadó dminó połtósowi przósługuje prawo wóstępowania z głosem doradczómK 

joże także zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego zarówno do oadó dminó jak i 
tójta dminóK  

 
§ NR  

NK mrzó wókonówaniu swoich zadań połtós współpracuje z oadą połeckąK oada połecka 
składa się z R osóbK  połtós przewodniczó obradom oadóK  

OK ao obowiązków oadó należó wspomaganie działalności połtósaK oada połecka ma 
charakter opiniodawczó i doradczóK  

PK oada połecka w szczególnościW  
NF opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projektó uchwał w sprawach będącóch 
przedmiotem rozpatrówania przez zebranieI  
OF opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projektó własnóch programów pracóI  
PF inicjuje działania społecznie użóteczne dla sołectwa i jego mieszkańcówI  
4F uczestniczó w wókonaniu uchwał zebrania wiejskiegoI 
RF współdziała z właściwómi organizacjami społecznómi w celu wspólnej realizacji zadańI 
SF w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą zebrania wiejskiegoI w okresie międzó 
zebraniamiI wóraża opinię w sprawach określonóch w § R pkt 4K 

4K mosiedzenia  oadó połeckiejI  któróm przewodniczó  połtós  odbówają się w zależności  od  
potrzebI jednak nie rzadziej niż raz na P miesiąceK   



RK połtós zawiadamia o posiedzeniu oadó połeckiejI radnóch organów uchwałodawczóch 
jednostek samorządowóchI zamieszkującóch na terenie sołectwaK 

oozdział V  

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI 
PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

 
 

§ NS 
webranie wiejskie zwołuje połtósW  
NF z własnej inicjatówóI 
OF na żądanie co najmniej NLR mieszkańców mającóch czónne prawo wóborcze do oadó 

dminóI  
PF na polecenie oadó dminó lub tójta dminóK  
 

§ NT  

NK webranie wiejskie odbówa się w miarę istniejącóch potrzebI jednak nie rzadziej niż O razó 
w rokuK  

OK Termin i miejsce oraz szczegółowó porządek zebrania wiejskiego połtós podaje do 
wiadomości publicznej w sposób przójętó w sołectwieI najpóźniej na T dni przed 
planowanóm zebraniemK 

PK tarunkiem odbócia się zebrania w ustalonóm terminie jest obecność co najmniej NLR 
mieszkańców sołectwaI posiadającóch czónne prawo wóborcze do oadó dminóK  

4K t ogłoszeniu podaje się drugi termin zebrania Epo upłówie PM minK od pierwszego 
terminuFI w któróm odbówa się ono bez względu na liczbę obecnóchK 

RK webranie wiejskie zwołówane na wniosek mieszkańcówI oadó dminó lub tójta dminó 
winno odbóć się w terminie N4 dniI chóba że wnioskodawca proponuje termin późniejszóK  

 
§ NU  

NK webranie wiejskie jest ważneI gdó mieszkańcó sołectwa zostali o nim prawidłowo 
powiadomieniI zgodnie z wómogami statutuK  

OK webranie wiejskie otwiera połtós i przewodniczó jego obradomK 
PK t przópadku gdó połtós nie może prowadzić zebraniaI zgromadzeni mieszkańcó  

wóbierają przewodniczącego spośród osób uczestniczącóch w zebraniuI przed 
zatwierdzeniem porządku obradK 

4K morządek obrad zatwierdza zebranie wiejskie E poprzez głosowanie F na podstawie projektu 
przedłożonego przez przewodniczącego zebraniaK  

RK kie wolno podejmować uchwałóI która nie znalazła się w porządku obrad podanóm do 
publicznej wiadomościI pod rógorem jej nieważnościK 

SK wmiana porządku obrad  w trakcie zebrania Ektórą należó przegłosować Fmoże dotóczóć 
tólko tematówI które nie będą rozstrzógane w drodze uchwałóK 

TK pprawó proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winnó bóć należócie przógotowaneK  
UK lbowiązkiem połtósa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrówanóch na zebraniuK  

t przópadku powstania trudnościI połtós winien zwrócić się do przewodniczącego oadó 
dminó lub tójta o pomocI którzó wóznaczają referentów z grona radnóch lub 
pracowników rrzędu dminóK  

 



§ NV 

t celu udzielenia połtósowi pomocó w przógotowówaniu materiałów i organizacji zebrańI 
tójt dminó wóznacza poszczególnóch pracowników rrzędu dminó do kontaktów  
z sołectwem i protokołowania zebrań wiejskichK  
 
 

§ OM 

t zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie oadó dminó i tójt dminó lub jego 
zastępca dla referowania spraw i udzielania wójaśnieńK moza tóm w zebraniu mogą brać udział 
przedstawiciele instótucji i urzędówI któróch dotóczą sprawó stanowiące przedmiot obradK  
 

§ ON  

NK rchwałó zebrania wiejskiego zapadają zwókłą większością głosów tznK liczba głosów „za" 
musi bóć większa od liczbó głosów „przeciw"K geżeli nie zostałó zachowane warunki 
określone w § NT ustK OIPI4 statutuI uchwałó nie mogą bóć podejmowane pod rógorem ich 
nieważnościK  

OK Głosowanie odbówa się w sposób jawnóK webranie może postanowić o przeprowadzeniu 
głosowania tajnego nad konkretną sprawąK  

PK t głosowaniu biorą udział stali mieszkańcó sołectwa posiadającó czónne prawo wóborcze 
do oadó dminóK 

4K mrowadzącó zebranie ogłasza bezzwłocznie wóniki głosowaniaK  
 

§ OO 

NK w każdego zebrania wiejskiego wóznaczonó pracownik rrzędu dminó sporządza 
protokółI któró powinien zawieraćW 
NF datęI miejsceI godzinę zebrania i oznaczenie w któróm terminie zebranie się odbówaI 
OF liczbę mieszkańców biorącóch udział w zebraniu oraz stwierdzenie jego 

prawomocnościI 
PF nazwiska i funkcje osób zaproszonóch na zebranieI 
4F zatwierdzonó porządekI 
RF sprawozdanie połtósa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebraniaI 
SF przebieg obradI streszczenie przemówień i dóskusji oraz sformułowanie zgłaszanóch 

wnioskówI 
TF uchwałó podjęte na zebraniuI 
UF podpis prowadzącego zebranie i protokolantaK 

OK ao protokołu dołącza się listę  obecności uczestników zebraniaK  
PK mrotokołó numeruje się cóframi rzómskiI a uchwałó arabskimiK kową numerację zaczóna 

się z początkiem każdego roku kalendarzowegoK 
 

§ OP 
NK mrotokół powinien bóć w terminie T dni po odbóciu zebrania przekazanó tójtowi dminóK 
OK tóciągi z protokołówI wnioski z zebrania i jego uchwałóI tójt dminó przekazuje 

zainteresowanóm jednostkom organizacójnómK  
PK t przópadkach gdó sprawa leżó w kompetencji tójta dminóI ten załatwia ją we 

własnóm zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji oadó dminóK  
4K l sposobie załatwienia spraw przez oadę dminóI tójta dminó i inne jednostki 

organizacójneI połtós wsi informuje zebranie wiejskie lub w razie konieczności ogół 
mieszkańców poprzez rozplakatowanie obwieszczeńK  



RK hażdó mieszkaniec gminó ma prawo wglądu do protokołuI robienia z niego notatek oraz 
wópisówK  

oozdział VI  

  WYBORY  SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  
 

§  O4 
 

NK tóboró połtósa i członków oadó połeckiej są powszechneI równeI bezpośrednie i 
odbówają się w głosowaniu tajnómK 

OK Czónne i bierne prawo wóborcze mają wszóscó stali mieszkańcó sołectwaI któróm 
przósługuje czónne prawo wóborcze do oadó dminóK 

PK wgłoszenie kandódata na połtósa powinno bóć poparte podpisami co najmniej OR 
wóborcówK 

4K wgłoszenie kandódata na członka oadó połeckiej powinno bóć poparte podpisami co 
najmniej NM wóborcówK 

RK t przópadku braku zgłoszeńI o któróch mowa w ustK P prawo zgłaszania kandódatów 
na połtósa  przósługuje tójtowi dminóK 

SK geżeli zgłoszonó i zarejestrowanó zostanie tólko jeden kandódat na połtósa lub 
zarejestrowana zostanie liczba kandódatów równa lub mniejsza od liczbó członków 
oadó połeckiej przewidzianej w niniejszóm ptatucieI to wóborów nie przeprowadza 
sięI a za wóbranóch uważa się zarejestrowanóch kandódatówK t takim przópadku 
dminna homisja tóborcza sporządza stosownó protokół i poprzez obwieszczenie 
podaje go do publicznej wiadomości w sposób zwóczajowo przójętóK  

TK handódatów należó zgłosić do dminnej homisji tóborczej w terminie do N4 dni 
przed dniem wóborówK 

UK kie można kandódować jednocześnie na połtósa i członka oadó połeckiejK 
VK wgłaszając kandódata na połtósa lub członka oadó połeckiej należó podać jego 

nazwisko i imionaI mbpbi oraz miejsce zamieszkaniaK  
NMK handódat na połtósa lub członka oadó połeckiej musi wórazić pisemną zgodę na 

kandódowanieK 
NNK tzór zgłoszenia określi tójt dminóK 
 
 

§  OR 
 

NK tóboró połtósa i członków oadó połeckiej zarządza tójt dminóI nie później niż 
na PM dni przed upłówem kadencji połtósa i członków oadó połeckiejK tóboró 
wóznacza się zarządzeniem tójta dminó na dzień ustawowo wolnó od pracóI 
podając do publicznej wiadomości dzieńI godzinę i lokal wóborczóI w sposób 
zwóczajowo przójętóK 

OK Terminarz wókonania poszczególnóch czónności wóborczóch ustala w zarządzeniu 
tójt dminóK 

PK ao przeprowadzenia wóborów tójt dminó powołujeW 
NF dminną homisję tóborcząI w skład której wchodzi O radnóch wóbranóch 

wcześniej przez oadę dminó i P pracowników rrzędu dminó wskazanóch 
przez tójta dminóI 



OF lbwodowe homisje tóborczeI w skład któróch wchodzi O pracowników 
rrzędu dminó wskazanóch przez  tójta dminó i O przedstawicieli danego 
sołectwaK  

4K handódatem do lbwodowej homisji tóborczejI któró jest przedstawicielem  
sołectwaI może bóć osoba zamieszkująca na terenie danego sołectwaI posiadająca 
czónne prawo wóborczeK wgłoszenia na kandódowanie na członków komisji mogą 
bóć składane osobiście lub mogą dokonówać go inne osobóK wgłoszenie takie 
powinno zawieraćW nazwisko i imionaI mbpbiI miejsce zamieszkania oraz zgodę na 
kandódowanie na członka komisjiK tzór zgłoszenia określi tójt dminóK wgłoszenia 
te składa się tójtowi dminó w terminie do N4 dni przed dniem wóborówK  

RK Członków lbwodowej homisji tóborczejI którzó są przedstawicielami sołectwaI 
wółania się w drodze losowaniaK iosowanie składów poszczególnóch  lbwodowóch 
homisji tóborczóch przeprowadza się w rrzędzie dminóK l terminie 
przeprowadzenia losowania powiadamia się zainteresowanóch w sposób 
zwóczajowo przójętóK 

SK t przópadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń kandódatów na członków 
poszczególnóch komisji wóborczóchI tójt dminó uzupełnia odpowiednio skład 
komisjiK 

 
§  OS 

 
lbwodem wóborczóm jest sołectwoK kumer obwodu głosowaniaI granice obwodu i  
siedzibó lbwodowóch homisji tóborczóch ustali tójt dminó w formie zarządzeniaI 
które zostanie podane do wiadomości w sposób zwóczajowo podjętóK 

 
§  OT 

 
NK ao zadań dminnej homisji tóborczej należóW 

NF rejestrowanie kandódatów na połtósów i członków oadó połeckiejI 
OF podanie do wiadomości publicznej zarejestrowanóch list kandódatówI  

w formie obwieszczeńI 
PF druk kart do głosowania i dostarczenie ich do lbwodowóch homisji 

tóborczóchI 
4F przójmowanie od lbwodowóch homisji tóborczóch protokołów 

wóników głosowania na połtósa i członków oadó połeckiejI 
RF sporządzenie zbiorczego protokołu z wóborów oraz ogłoszenie wóników 

wóborów w sposób zwóczajowo przójętóI 
SF przekazanie protokołu wóników wóborów tójtowi dminóK 
 

OK dminna homisja tóborcza ma swoją siedzibę w rrzędzie dminóK 
 

            PK dminna homisja tóborcza wóbiera ze swojego grona przewodniczącego i jego   
      zastępcę 
 4K dminna homisja tóborcza podejmuje czónności w składzie co najmniej P    
     osobowómI w tómW  przewodniczącó lub zastępcaK 

 
 
 
 
 



§ OU 
 

NK ao zadań lbwodowej homisji tóborczej należóW 
NF przógotowanie lokalu wóborczegoI 
OF przeprowadzenie głosowania w obwodzieI 
PF sporządzenie protokołu wóników głosowaniaI 
4F podanie wóników do publicznej wiadomościI 
RF przekazanie do dminnej homisji tóborczej protokołu z wónikami  
      wóborów I  spisu wóborców oraz  kart do głosowaniaI 
SF czuwanie nad przestrzeganiem prawa w dniu wóborówK 

OK lbwodowa homisja tóborcza wóbiera ze swojego grona przewodniczącego i 
jego zastępcęK 

PK lbwodowa homisja tóborcza podejmuje czónności w składzie co najmniej P 
osobowómI w tómW  przewodniczącó lub zastępcaK 

4K Członkiem lbwodowej homisji tóborczej nie może bóć osoba kandódująca na 
połtósa lub członka oadó połeckiejK 

RK lsobó wchodzące w skład komisji tracą członkostwo w komisji z dniem 
podpisania zgodó na kandódowanie na połtósa lub członka oadó połeckiejK w tóm 
dniem tracą również członkostwo w komisjach osobóI będące w stosunku do osóbI 
które wóraziłó zgodę na kandódowanieW małżonkamiI wstępnómiI zstępnómi i 
rodzeństwemK 

 
§ OV 

 
lsobó powołane w skład dminnóch i lbwodowóch homisji tóborczóch pełnią swoje 
funkcje społecznieK 
 

§ PM 
 
lbsługę technicznoJbiurową homisji zapewnia tójt dminóK 
 
  

§ PN 
 
 

NK lsobóI któróm przósługuje czónne prawo wóborcze wpisuje się do spisu 
wóborcówK 

OK tóborca może bóć wpisanó tólko do jednego spisu wóborcówK 
PK ppisó wóborców sporządza rrząd dminóI oddzielnie dla każdego sołectwaI na 

podstawie rejestru wóborcówK 
4K tóborcom umożliwia się sprawdzenie prawidłowości sporządzenia spisu i 

zgłoszenia ewentualnóch poprawekK 
RK ppis będzie udostępnionó wóborcom od S  J O dnia przed dniem wóborówK 
 
 

§ PO 
 

       NK dłosowanie przeprowadza się w lokalu wóborczóm wskazanóm w stosownóm      
   obwieszczeniu przez tójta dminóI w godzK od UKMM do NUKMMK 



       OK t lokalu wóborczóm winnó znajdować się obwieszczenia tójta dminó  
       informujące oW 

NF składzie lbwodowej homisji tóborczejI 
OF listach kandódatów na połtósa i członków oadó połeckiejI 
PF godzinach otwarcia lokalu wóborczegoI 
4F sposobie głosowaniaK 

 
§ PP 

 
NK ka odrębnóch kartach do głosowaniaI kandódatów na połtósa oraz kandódatów na 

członków oadó połeckiej umieszcza się w kolejności alfabetócznejK 
OK hartó do głosowania ostemplowane pieczęcią dminnej homisji tóborczej i 

lbwodowej homisji tóborczej wódawane są przez lbwodową homisję tóborczą 
na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamośćK  

     ldbiór kart do głosowania potwierdzanó jest podpisem w odpowiedniej rubróce spisu  
     wóborcówK  t przópadku odmowó złożenia podpisu zamieszcza się o tóm adnotację w   
     odpowiedniej rubróceK 
PK tóborca nie wpisanó do spisu wóborców zostaje przez komisję dopisanó do spisu i 

dopuszczonó do udziału w głosowaniuI jeżeli udokumentuje iż stale zamieszkuje na 
terenie danego sołectwa i przósługuje mu prawo wóbieraniaK 

 
§ P4 

 
NK mrzed rozpoczęciem głosowania członkowie lbwodowej homisji tóborczej 

sprawdzają czó urna jest pustaI po czóm ją zamókają  i opieczętowują pieczęcią 
komisjiK  

OK homisja sprawdza i przelicza liczbę otrzómanóch kart do głosowaniaK 
PK hartó do głosowania wrzucane są przez wóborców do przógotowanej urnó wóborczejK  
4K tóborca stawia znak „u”I w kratce znajdującej się po prawej stronie obok nazwiska 

tego kandódata na sołtósaI na którego głosujeK 
RK Głosowanie na członków oadó połeckiej odbówa się poprzez postawienie znaku „u” 

w kratkach  znajdującóch się po prawej stronie obok nazwisk kandódatówI na któróch 
wóborca oddaje swój głosI w ilości mniejszej lub równej liczbie miejsc w oadzie 
połeckiejK 

SK Głos jest nieważnó jeżeliW 
NF karta do glosowania jest całkowicie przekreślonaI 
OF postawiono znak „u” przó więcej niż jednóm kandódacie na połtósaI 
PF postawiono znak „u” przó większej liczbie kandódatów niż miejsc w oadzie 

połeckiejI 
4F karta do glosowania jest inna od wódanej przez homisję tóborcząK 

TK hart całkowicie przedartóch  nie bierze się pod uwagę przó ustalaniu wóników 
głosowaniaK 

UK aopisanie na karcie do głosowania dodatkowóch nazwisk lub poczónienie innóch 
zapisów nie wpłówa na jej ważnośćK  

 
 

§ PR 
 
NK w wókonania swoich czónności lbwodowa homisja tóborcza sporządza protokół w 

P egzemplarzachI któró powinien zawieraćW 



NF liczbę osób biorącóch udział w głosowaniuI 
OF liczbę otrzómanóch oraz niewókorzóstanóch kart do glosowaniaI 
PF liczbę głosów oddanóchI w tóm ważnóch i nieważnóchI 
4F liczbę głosów ważnie oddanóch na poszczególnóch kandódatówI 
RF wskazanie kandódataI któró został wóbranóI 

OK mrotokół podpisują wszóscó obecni członkowie homisjiK 
PK tójt określa wzór protokołów z wóborów na połtósa i członków oadó połeckiejK 
 

§ PS 
 
NK kiezwłocznie po sporządzeniu protokołu lbwodowa homisja tóborcza podaje do 

publicznej wiadomości wóniki głosowania na połtósa oraz odrębnie na członków 
oadó połeckiejI poprzez wówieszenie w lokalu wóborczóm w miejscu łatwo 
dostępnóm dla wóborców po jednóm egzemplarzu każdego z protokołówK 

OK mrzewodniczącó lbwodowej homisji tóborczej niezwłocznie przekazuje do 
dminnej homisji tóborczej protokół z głosowania na połtósa oraz protokół z 
głosowania na członków oadó połeckiejK 

 
 

§ PT 
 
 
NK wa wóbranego na połtósa uważa się tego kandódataI któró uzóskał największą liczbę 

ważnie oddanóch głosówK 
OK geżeli kandódaci na połtósa uzóskali równą liczbę głosów o wóborze rozstrzóga 

losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego lbwodowej homisji tóborczej  
w obecności pozostałóch członków homisjiK 

PK Członkami oadó połeckiej zostają ci kandódaciI którzó uzóskali kolejno większą 
liczbę ważnie oddanóch głosów od pozostałóch kandódatówK 

4K t przópadkuI gdó dwóch lub więcej kandódatów na członka oadó połeckiej uzóskało 
tóle samo głosówI a ich liczba przekracza liczbę pozostałóch do obsadzenia 
mandatówI o wónikach wóborów decóduje losowanie na zasadachI o któróch mowa  
w ustK OK 

RK geżeli liczba osób wóbranóch do oadó połeckiej jest mniejsza niż przewidówana w 
ptatucie połectwaI wówczas  połtós na najbliższóm zebraniu wiejskim przeprowadza 
tajne wóboró uzupełniająceK  

 
 

§ PU 
 
tódatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wóborów pokrówane są z budżetu 
gminóK 
 

§ PV 
 

NK t ciągu T dni od dnia wóborówI wóborca może wnieść protest przeciwko ważności 
wóborówI na piśmie do mrzewodniczącego oadó dminóK  

OK oada dminó protest rozpatrujeI a jej decózja jest ostatecznaK 
 

 



§ 4M 
 

NK tógaśnięcie mandatu połtósa lub członka oadó połeckiej następuje w przópadkuW 
NF śmierciI 
OF złożenia pisemnej rezógnacji z funkcjiI 
PF prawomocnego wóroku sądu orzeczonego za przestępstwo umóślneI 
4F zmianó granic lub likwidacji sołectwaK 

OK w wnioskiem o odwołanie połtósa przed upłówem kadencjiI może wóstąpić zebranie 
wiejskie w przópadku jeżeli nie wókonuje on  swoich obowiązkówI narusza 
postanowienia ptatutu i uchwał zebrań wiejskich lub dopuścił się czónu 
dóskwalifikującego go w opinii środowiskaK 

PK w wnioskiem o odwołanie połtósa może zwrócić się do zebrania wiejskiego również 
tójt dminóK 

4K ldwołanie połtósa  następuje w drodze referendum przeprowadzonego w tróbie 
przewidzianóm w niniejszóm ptatucieI z tómI że  o jego wóniku decóduje więcej niż 
połowa ważnie oddanóch głosów E RMB + N FK 

RK w wnioskiem o odwołanie członka oadó połeckiej wóstępuje zebranie wiejskieK 
SK Członka oadó połeckiej odwołuje się na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnómK 

tarunkiem koniecznóm do odwołania jest uzóskanie więcej niż połowó głosów 
mieszkańców biorącóch udział w głosowaniuE RM B + N FK 

 
§ 4N 

 
NK tóboró uzupełniające połtósa prowadzone są w tróbie przedstawionóm w niniejszóm 

statucieK 
OK tóboró uzupełniające do oadó połeckiej przeprowadzane są w tróbie określonóm w  

§ PT ustK RK 
PK oeferendum lub wóboró uzupełniające winnó odbóć się nie później niż w terminie O 

miesięcó od wógaśnięcia mandatu lub złożenia wniosku w sprawie odwołania połtósa 
lub członka oadó połeckiejK 

§ 4O 
 
t przópadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez połtósaI tójt dminó 
powierza prowadzenie spraw wsi członkowi oadó połeckiej lub innej osobieI po 
uprzednim zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiegoI do czasu wóboru nowego połtósaK 
 

oozdział VII  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

§ 4P 
wmianó ptatutu sołectwa dokonuje oada dminóK  

 
§ 44 

t przópadkach spornóch postanowienia ptatutu interpretuje wiążąco tójt dminóK  
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