
 

 

UCHWAŁA NR XXV/77/20 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany statutu sołectwa Dęborzyn 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 2 statutu gminy Jodłowa, stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu 

gminy Jodłowa (Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 4625), po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa Dęborzyn Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. W statucie sołectwa Dęborzyn, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/33/02 Rady Gminy 

w Jodłowej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dęborzyn (Dz.Urz.Woj. 

Podkarpackiego z 2020 r. poz. 1139) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat licząc od dnia wyboru, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku gdy wybory na kolejną kadencję odbędą się przed upływem kadencji, kadencja 

nowo wybranego Sołtysa i Rady Sołeckiej rozpoczyna się w dniu następującym po upływie poprzedniej 

kadencji.”;; 

2) w § 14 w ust. 2: 

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „w szczególności”, 

b) uchyla się pkt 2; 

3) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.”;; 

4) w § 21 w ust. 3: 

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „w szczególności” ; 

b) uchyla się pkt 8; 

5) § 28 otrzymuje brzmienie: 

„§ 28. 1. Jeżeli nie zarejestrowano żadnego kandydata na Sołtysa, Wójt Gminy, w terminie 30 dni od 

wyznaczonej daty wyborów, zarządza ponowne wybory. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy nie zarejestrowano żadnego kandydata na 

członka Rady Sołeckiej. 
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3. Wybory, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 33 ust. 2b i § 33a ust. 4 odbywają się według zasad 

określonych w § 25-33a.”;; 

6) w § 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli w wyborach ma być przeprowadzone głosowanie tylko na jednego kandydata na Sołtysa, na 

kartach do głosowania umieszcza się nazwisko i imiona tego kandydata z dwiema kratkami oznaczonymi 

wyrazami „TAK” i „NIE”.”;; 

7) w § 32 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku głosowania na jednego kandydata na Sołtysa wyborca głosuje na kandydata, 

stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK”. Postawienie znaku „X” w kratce oznaczonej 

słowem „NIE” oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa. Jeżeli 

znak „X” postawiono w obu kratkach lub nie postawiono tego znaku w żadnej kratce, głos uznaje się za 

nieważny.”;; 

8) w § 33: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. W przypadku głosowania na jednego kandydata na Sołtysa, kandydata uważa się za wybranego, 

jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

2b. W przypadku gdy kandydat, o którym mowa w ust. 2a, nie uzyskał więcej niż połowy ważnie 

oddanych głosów, Wójt Gminy, w terminie 30 dni od daty przeprowadzonych wyborów, zarządza 

ponowne wybory.”,, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku gdy w wyborach zostało wybranych mniej niż 5 członków Rady Sołeckiej, Wójt 

Gminy, w terminie 30 dni od daty wyborów, zarządza wybory uzupełniające.”;; 

9) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu: 

„33a. 1. Wszelkie kwestie sporne związane z wyborami Sołtysa i członków Rady Sołeckiej rozstrzyga 

Wójt Gminy. 

2. W ciągu dwóch dni od dnia wyborów, wyborca może wnieść na piśmie do Wójta Gminy protest 

przeciwko ważności wyborów. Wójt Gminy rozpatruje protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

3. Wójt Gminy stwierdza nieważność wyborów, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę protestu 

miały wpływ na ich wyniki. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 

podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. 

4. W przypadku unieważnienia wyborów Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Wójt Gminy,  

w terminie 14 dni od dnia ich unieważnienia, zarządza ponowne wybory.”;; 

10) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„§ 34. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) śmierci, 

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu, 

3) odwołania. 

2. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej następuje z dniem wystąpienia przyczyny 

jego wygaśnięcia. 

3. O wygaśnięciu mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej informuje Wójt Gminy, w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Informację Wójta Gminy podaje się do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. 

4. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 

wywiązują się ze swoich obowiązków, naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

postanowienia uchwał i zarządzeń organów gminy lub uchwał zebrania wiejskiego. 
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5. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani na uzasadniony, pisemny wniosek co 

najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, 

przyjęty przez zebranie wiejskie. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym 

został złożony lub na następnym w terminie do 1 miesiąca od daty jego złożenia. Głosowanie wniosku 

powinno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych. 

7. Wójt Gminy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, zarządza 

głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa, członków lub członka Rady Sołeckiej. 

8. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej zostają odwołani przed upływem kadencji, jeżeli za ich 

odwołaniem opowie się więcej niż połowa mieszkańców sołectwa, którzy wzięli udział w głosowaniu 

i oddali ważne głosy. 

9. Do głosowania w sprawie odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio 

przepisy niniejszego rozdziału.”;; 

11) w § 35 w ust. 6 wyrazy „w § 25-33” zastępuje się wyrazami „w § 25-33a”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

inż. Roman Warzecha 
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