UCHWAŁA NR XVIII/143/20
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sidzina
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Sołectwa Sidzina przyjętym uchwałą nr XVII/128/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 4 lipca 2016 r., poz. 3885) wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od
daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady”..
2. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada dokonuje wyboru 3-osobowej doraźnej Komisji Rady Gminy ds. Wyborów Sołtysów
i Rad Sołeckich spośród radnych w składzie: Przewodniczący Komisji, Zastępca
Przewodniczącego i jeden członek”..
3. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych oraz listę z podpisami osób uprawnionych do
głosowania popierającymi kandydata:
1)

kandydat na Sołtysa winien posiadać poparcie co najmniej 25 osób,

2)

kandydat do Rady Sołeckiej winien posiadać poparcie co najmniej 5 osób”..

4. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Wybory przeprowadza Obwodowa Komisja Wyborcza powoływana przez Wójta. Dla
sołectwa jest powoływana jedna Obwodowa Komisja Wyborcza.
2. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej wchodzą cztery osoby: Przewodniczący, Zastępca
Przewodniczącego oraz dwóch członków.
3. Wójt wyznacza jednego członka Obwodowej Komisji Wyborczej. Pozostałymi członkami
Obwodowej Komisji Wyborczej są osoby wskazane przez zgłaszających kandydatury sołtysów,
przy czym osoba zgłaszająca kandydata na sołtysa ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata do
Obwodowej Komisji Wyborczej.
4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż określony skład Obwodowej
Komisji Wyborczej, jej skład ustalany jest w drodze losowania, które przeprowadza Pełnomocnik
ds. Wyborów i Komisja Rady Gminy ds. Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
5. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów niż określony skład Obwodowej
Komisji Wyborczej, pozostałych członków Obwodowej Komisji Wyborczej powołuje Wójt.
6. Regulamin pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ustala Wójt.
7. Warunki organizacyjno-techniczne sprawnego przebiegu wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich
zapewnia Wójt.
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8. Za pracę w Obwodowej Komisji Wyborczej przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości
50% wynagrodzenia przysługującego członkom Obwodowej Komisji Wyborczej w ostatnich
wyborach samorządowych”..
5. § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Karty do głosowania sporządza się na podstawie rejestrów kandydatów.
2. Kolejność poszczególnych kandydatów na liście ustalana jest w drodze losowania
dokonanego przez Pełnomocnika ds. Wyborów i Komisji Rady Gminy ds. Wyborów Sołtysów
i Rad Sołeckich.
3. Losowanie jest jawne i otwarte. Termin losowania podawany jest na tablicy ogłoszeń i w
Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Wykonanie kart do głosowania zarządza Wójt podając w zarządzeniu wzór kart i ich
kolorystykę.
5. Obwodowa Komisja Wyborcza otrzymuje spis wyborców i komplet kart do głosowania
wraz z pieczęcią komisji w dniu głosowania, co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem
głosowania.
6. Spis wyborców aktualizuje się do piątego dnia przed ustaloną datą głosowania. Sporządza
się po dwa egzemplarze spisu wyborców dla obwodu”..
6. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie przeprowadzane jest w lokalu wyborczym w godzinach od 8:00 do 17:00”..
7. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Lokal wyborczy, w którym odbywa się głosowanie, jest oznakowany i wyposażony
w urządzenia zapewniające zachowanie tajności głosowania oraz dotarcie do niego osób
niepełnosprawnych”..
8. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bezpośrednio po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza przystępuje do
ustalenia wyników wyborów”..
9. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. 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”..
10. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Każda z osób uprawnionych może w ciągu 4 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów
wnieść do Komisji Rady Gminy ds. Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich pisemny protest
kwestionujący ważność wyborów”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Krzysztof Drobny
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