UCHWAŁA NR LVI/412/2018
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Jasień
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 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) - Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W Statucie Samorządu mieszkańców Sołectwa Jasień stanowiącym załącznik do uchwały Nr
XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Jasień
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się treść § 5 i otrzymuje on brzmienie:
„§ 5. 1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
2. Zebranie Wiejskie może powoływać także w razie potrzeby inne stale lub doraźne organy
samorządowe Sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania.
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się wraz z wyborem nowych organów.
4. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej muszą się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od wyboru Rady
Miejskiej nowej kadencji.”.
2. W § 8. dodaje się ust. 6 i otrzymuje on brzmienie: "6. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej”
3. W § 9 uchyla się ust. 2.
4. Zmienia się treść § 11 i otrzymuje on brzmienie: "§ 11.
1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności
między Sołectwem, a Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę
Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa i członka Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.”
5. W § 14 uchyla się ust. 2.
6. Zmienia się treść przepisów od § 37 do § 50 i otrzymują one brzmienie: "§ 37.
1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Kandydować na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może każdy stały mieszkaniec Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 38.
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz Brzeska na dzień ustawowo wolny od pracy
wspólny dla wszystkich Sołectw, podając do publicznej wiadomości dzień wyborów, godziny otwarcia lokalu,
adres siedziby lokalu wyborczego oraz termin zgłaszania kandydatów poprzez wywieszenie obwieszczeń na
tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej gminy.
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2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza się ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory:
zgłoszenia kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia
o zgodzie na kandydowanie, kart do głosowania, protokołów z głosowania, protokołów z ustalenia wyników
wyborów oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
3. Skrócony kalendarz wyborczy podawany jest do publicznej wiadomości w obwieszczeniu, o którym mowa
w ust. 1.
§ 39.
1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia:
1) Gminną Komisję Wyborczą spośród pracowników Urzędu Gminy w składzie od 5 do 7 osób,
2) Sołeckie Komisje Wyborcze spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa zgłoszonych przez
kandydatów na Sołtysa lub kandydatów na członka Rady Sołeckiej w składzie od 5 do 7 osób.
2. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca, ani osoba będąca w stosunku do kandydata
zstępnym, wstępnym, małżonkiem, konkubentem, powinowatym pierwszego stopnia ani rodzeństwem.
3. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji,
2) nie podjęcia pracy w komisji,
3) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku zgłoszenia do Sołeckiej Komisji Wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny
skład, o składzie komisji decyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez Gminną Komisję Wyborczą.
5. Burmistrz ma prawo powołania do Sołeckiej Komisji Wyborczej jednego członka spoza osób zgłoszonych.
6. W przypadku, gdy do Sołeckiej Komisji Wyborczej zgłoszono mniej niż 5 kandydatów lub też
w przypadkach, o którym mowa w ust. 3, Burmistrz uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej
pracowników Urzędu Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy w porozumieniu z ich kierownikami w celu osiągnięcia przez Komisję minimalnej liczebności składu.
7. Komisje na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę.
8. Do obowiązków Sołeckiej Komisji Wyborczej należy:
1) przeprowadzenie głosowania w Sołectwie,
2) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości,
3) przekazanie wyników głosowania Gminnej Komisji Wyborczej,
4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania.
9. Szczegółowy tryb pracy komisji oraz ich członków określa Burmistrz w drodze zarządzenia.
§ 40.
1. Do zadań Gminnej Komisji Wyborczej należy:
1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej,
2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Sołeckiej Komisji Wyborczej,
3) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych,
4) zarządzenie druku kart wyborczych,
5) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów w wyborach,
6) ustalenie wyników wyborów w Sołectwach,
7) przekazanie wyników wyborów Burmistrzowi i Radzie Miejskiej,
8) sprawowanie nadzoru nad pracami Sołeckich Komisji Wyborczych,
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9) rozpatrywanie skarg na działalność Sołeckich Komisji Wyborczych,
10) przyjmowanie protestów wyborczych.
§ 41.
1. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej posiada wyłącznie stały mieszkaniec
Sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Kandydat na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie
wymaga przedłożenia listy 20 podpisów osób popierających - stałych mieszkańców Sołectwa posiadających czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej można zgłaszać najpóźniej w terminie ustalonym
w kalendarzu wyborczym.
4. Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię (imiona) i nazwisko,
adres zamieszkania, wiek i wykształcenie oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
5. Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.
6. Gminna Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane
o kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie określonym
w kalendarzu wyborczym.
§ 42.
1. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2. Nie prowadzi się kampanii wyborczej w dniu wyborów.
§ 43.
1. Obwodem wyborczym jest Sołectwo.
2. Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach ustalonych przez Burmistrza w kalendarzu wyborczym.
3. W lokalu wyborczym znajduje się godło państwowe, opieczętowana urna wyborcza, wyznaczone miejsce
zapewniające tajność głosowania, obwieszczenie z zarejestrowanymi kandydatami wraz z informacją o sposobie
głosowania.
4. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej
wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa
lub kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
5. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.
Kandydat może wyznaczyć tylko jednego męża zaufania.
6. Karty do głosowania wydawane są przez Sołecką Komisję Wyborczą na podstawie dowodu stwierdzającego
tożsamość. Odbiór karty do głosowania potwierdzany jest podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy złożenia podpisu zamieszcza się o tym adnotację. Głosować można tylko osobiście.
7. Na karcie do głosowania znajdują się imiona i nazwiska kandydatów, umieszczone w porządku
alfabetycznym; przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka, a poniżej odcisk pieczęci komisji oraz
informacja o sposobie głosowania.
8. Spis wyborców uprawnionych do głosowania dla poszczególnych Sołectw sporządza Burmistrz Brzeska.
9. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do
udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego Sołectwa i przysługuje mu
prawo wybierania.
10. Obsługę techniczną tj. dostarczenie niezbędnego wyposażenia lokalu oraz wyposażenie Sołeckich Komisji
Wyborczych w niezbędne materiały, w tym karty do głosowania zabezpiecza Burmistrz.
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§ 44.
1. Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2. Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak "X" w kratce przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
3. Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca stawia znak "X" w kratce przy tych kandydatach, na
których oddaje głos, w ilości nieprzekraczającej liczby miejsc w Radzie Sołeckiej.
4. Karty do głosowania wrzucane są przez wyborców do zamkniętej i opieczętowanej urny wyborczej.
5. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania:
1) umieszczono znak "X" przy więcej niż jednym kandydacie na Sołtysa,
2) umieszczono większą ilość znaków "X" niż miejsc w Radzie Sołeckiej,
3) nie umieszczono znaku "X" przy żadnym kandydacie.
6. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wpływa na jej
ważność.
7. Kart całkowicie przedartych oraz innych niż wydane przez Komisję Wyborczą nie bierze się pod uwagę przy
ustalaniu wyników głosowania.
§ 45.
1. Z wykonania swoich czynności Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół,
który powinien zawierać:
1) ilość osób uprawnionych do głosowania,
2) ilość wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) ilość głosów nieważnych,
4) ilość głosów ważnych,
5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania i ustaleniem wyników głosowania w tym kart, o których mowa
w § 44 ust. 7.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy jego
sporządzaniu.
4. Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących przebiegu wyborów.
5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości
wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz
przekazuje drugi egzemplarz protokołu Gminnej Komisji Wyborczej.
6. Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do głosowania wykorzystanymi i nie wykorzystanymi oraz
inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje w depozyt osobie upoważnionej przez Burmistrza.
§ 46.
1. Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych
głosów.
2. W przypadku równej liczby otrzymanych głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, o wyborze Sołtysa
rozstrzyga w głosowaniu tajnym Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza. Zebrania nie przeprowadza się,
jeżeli jeden z kandydatów zrezygnował; za wybranego uznaje się tego, który pozostał.
3. Członkami Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno większą liczbę ważnie oddanych
głosów od pozostałych kandydatów.
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4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów na członka Rady Sołeckiej uzyskało tyle samo głosów,
a ich liczba przekracza pozostałe do obsadzenia mandaty, o wyborze zadecyduje w głosowaniu tajnym Zebranie
Wiejskie zwołane przez Burmistrza. Zebrania nie przeprowadza się, jeżeli jeden lub więcej kandydatów
zrezygnowało; za wybranego uznaje się tego, który pozostał.
5. Zebranie, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 przeprowadza się w terminie wskazanym w kalendarzu
wyborczym.
6. Nie można łączyć funkcji Sołtysa i członka Rady Sołeckiej. W przypadku gdy kandydat zostanie wybrany
jednocześnie na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, jego mandat w Radzie Sołeckiej wygasa.
§ 47.
1. Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania
nie przeprowadza się, a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata.
2. Jeżeli w Sołectwie w wyborach na członków Rady Sołeckiej zarejestrowana jest liczba kandydatów równa
liczbie mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za
wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów; pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.
3. W przypadku, gdy w Radzie Sołeckiej pozostanie nieobsadzony przynajmniej jeden mandat, uzupełnień
dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa w najbliższym możliwie terminie.
4. Wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej, o których mowa w ust. 3, przeprowadza się w głosowaniu
tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymagania niniejszego Statutu.
§ 48.
48. Informację o nie przeprowadzaniu wyborów lub obsadzeniu mandatów bez głosowania Gminna Komisja
Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
§ 49.
1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść protest przeciwko ważności wyborów.
2. Protest wnosi się na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej formułując konkretne zarzuty odnośnie
naruszenia przepisów dotyczących wyborów.
3. Rada Miejska w Brzesku bada zarzuty podniesione w proteście, a także sprawdza prawidłowość ustalenia
wyników głosowania i wyników wyborów.
4. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wyniki wyborów, Rada Miejska
w Brzesku wybory w całości lub części unieważnia i zobowiązuje Burmistrza do zwołania ponownych w ciągu
14 dni od daty unieważnienia.
§ 50.
50. .Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są z budżetu Gminy”
7. Uchyla się paragrafy od § 51 do § 54.
8. Zmienia się treść przepisów od § 55 do § 56 i otrzymują one brzmienie: "§ 55.
1. O odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków mogą wystąpić z wnioskiem do
Burmistrza mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyskał co najmniej 10% poparcia wyrażonego podpisami
stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Burmistrz z własnej inicjatywy może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w ust. 1
3. Wniosek mieszkańców lub żądanie Burmistrza powinno zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia
nie nadaje się biegu.
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§ 56.
1. Sołtys, Rada Sołecka lub poszczególni jej członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji
z powodu nie pełnienia obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 6 miesięcy, naruszenia postanowień
niniejszego Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego oraz utraty zaufania mieszkańców Sołectwa.
2. O odwołaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków decyduje Zebranie Wiejskie
w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w Sołectwie.
3. Zebranie Wiejskie w sprawie odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków zwołuje
Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek, o którym mowa w § 55 ust. 1 niniejszego statutu, ustalając miejsce,
dzień i godzinę Zebrania.
4. Przed przystąpieniem do głosowania należy umożliwić zainteresowanym złożenie wyjaśnień. Uchwała
Zebrania Wiejskiego o odwołaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków zapada bezwzględną
większością głosów.
5. Zebranie Wiejskie w sprawie odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków jest
ważne, jeżeli uczestniczyło w nim co najmniej 10% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
Przepisów o drugim terminie Zebrania Wiejskiego nie stosuje się.
6. Zebranie Wiejskie należy przeprowadzić w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku, o którym
mowa w § 55 ust. 1.
§ 56.
56(1).Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przeprowadza
komisja skrutacyjna. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba, której wniosek dotyczy.
§ 56.
56(2).
1. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w trakcie kadencji.
2. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z ważnych przyczyn, powodujących
niemożność sprawowania funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, a to:
1) utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów,
2) śmierć.
3. Wygaśniecie mandatu w skutek rezygnacji oraz w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 stwierdza
Burmistrz Brzeska w Zarządzeniu.
§ 56.
56(3).
1. W przypadku odwołania, rezygnacji, wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz w terminie 14 dni wydaje
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na zasadach określonych niniejszym Statutem.
2. W przypadku odwołania, rezygnacji, wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej przepisy § 47 ust
3 stosuje się odpowiednio.
§ 56.
56(4).Wyborów uzupełniających na Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie
9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, a w przypadku członka Rady Sołeckiej w okresie 1 roku przed
zakończeniem kadencji.
§ 56.
56(5).

Id: 1E37F60B-AFD3-4ECD-B53F-9EEE55CB9AE4. Podpisany

Strona 6

1. W przypadku czasowej nieobecności Sołtysa uzasadnionej ważnymi powodami, chorobą trwającą dłużej niż
trzy miesiące oraz w sytuacji opisanej w § 56(4), obowiązki Sołtysa pełni wyznaczony przez Burmistrza członek
Rady Sołeckiej nie dłużej niż 9 miesięcy.
2. Informacja o pełnieniu obowiązków Sołtysa podawana jest do publicznej wiadomości w Sołectwie.
3. Pełniący obowiązki Sołtysa posiada takie same uprawnienia jak Sołtys.
§ 56.
56(6).Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranego w wyborach uzupełniających kończy się wraz
z kadencją organów sołectwa.
§ 2.
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 3.
1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym Dzienniku z mocą obowiązującą od kadencji następującej po upływie
kadencji 2015-2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie
Sołectwa Jadowniki.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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