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UCHWAŁA NR V/16/11
RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany statutu sołectwa Dzwonowa 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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.Podkarp. Nr 83, poz. 1476 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 
sołectwa Jodłowa Dolna Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. W statucie sołectwa Dzwonowa, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/34/02 Rady Gminy 
w Jodłowej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dzwonowa (Dz.Urz.Woj.Podkarp. 
Nr 76, poz. 1476 z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 
poz. 1240 z późn.zm.),"; 

2) w § 14 w ust. 2 uchyla się pkt 1; 

3) w § 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Jeżeli Sołtys nie zwoła zebrania wiejskiego zgodnie z ust. 3 oraz 
w przypadku nieobecności Sołtysa lub jego choroby trwającej dłużej niż 10 dni zebranie wiejskie może zwołać 
Wójt Gminy. Przepis § 16 i § 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio."; 

4) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W przypadku nieobecności Sołtysa lub niemożności pełnienia przez 
niego obowiązków obradom zebrania wiejskiego przewodniczy jeden z członków Rady Sołeckiej lub inna 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie. 

5) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Rada Sołecka składa się z 5 członków."; 

6) rozdział IV otrzymuje brzmienie: "IV. ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ § 25 1. 
Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy określając ich datę, siedzibę komisji 
wyborczej oraz kalendarz wyborczy. 2. Datę wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wyznacza się na 
dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 6 miesięcy od daty wyborów do Rady Gminy. 3. Zarządzenie 
Wójta Gminy w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do publicznej wiadomości 
mieszkańców sołectwa co najmniej na 25 dni przed wyznaczoną datą wyborów. § 26 1. Wybory Sołtysa 
i członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. 
W wyborach, o których mowa w ust. 1 głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz. 3. Prawo wybierania 
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej (czynne prawo wyborcze) ma każdy mieszkaniec sołectwa, który posiada 
prawo wybierania do Rady Gminy. 4. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania , wpisuje się do spisu 
wyborców. 5. Spis wyborców sporządza Wójt Gminy. 6. Kandydować na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 
może każdy mieszkaniec sołectwa, który ma prawo wybieralności do Rady Gminy (bierne prawo wyborcze). 7. 
Kandydat na Sołtysa nie może jednocześnie kandydować na członka Rady Sołeckiej. 8. Kandydat na Sołtysa 
lub członka Rady Sołeckiej składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz 
o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego). Oświadczenie zawiera imię (imiona), 
nazwisko, wiek, nr ewidencyjny PESEL, własnoręczny podpis kandydata i datę. § 27 1. Kandydatów na Sołtysa 
i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Wójta Gminy w terminie określonym w kalendarzu wyborczym. 2. 
Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przysługuje wyborcom stale 
zamieszkałym na terenie sołectwa. Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte przez co najmniej 25 
wyborców stale zamieszkałych na terenie sołectwa. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie 
kandydatów. 3. W zgłoszeniu kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej podaje się imię (imiona), 
nazwisko, adres zamieszkania i wiek kandydata. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie 
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa 
wyborczego) i wykaz wyborców popierających kandydata. 4. Wójt Gminy niezwłocznie rejestruje kandydatów, 
wpisując ich odpowiednio na listę kandydatów na Sołtysa lub listę kandydatów na członków Rady Sołeckiej, 
jeżeli zgłoszenie spełnia warunki określone w statucie sołectwa. 5. Listę kandydatów na Sołtysa i listę 
kandydatów na członków Rady Sołeckiej podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa 
najpóźniej na 10 dni przed wyznaczoną datą wyborów. § 28 1. Jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata 
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na Sołtysa, głosowania nie przeprowadza się, a osobę zarejestrowaną uznaje się za wybraną na Sołtysa. Fakt 
ten potwierdza Wójt Gminy spisując na tę okoliczność protokół. 2. Jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów 
na członków Rady Sołeckiej jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej wybieranych w sołectwie lub od niej 
mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się 
zarejestrowanych kandydatów. Fakt ten potwierdza Wójt Gminy spisując na tę okoliczność protokół. 3. 
W przypadku gdy, w trybie określonym w ust. 2, zostało wybranych mniej niż 5 członków Rady Sołeckiej Wójt 
Gminy zarządza wybory uzupełniające w terminie 30 dni od daty wyborów zarządzonych na podstawie § 25. § 
29 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza komisja wyborcza . 2. Komisję wyborczą 
powołuje Wójt Gminy spośród wyborców zgłoszonych przez kandydatów na Sołtysa i kandydatów na 
członków Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 6-7. 3. W skład komisji wyborczej wchodzi 5 osób, 
w tym z urzędu, jako członkowie, 2 osoby wskazane przez Wójta Gminy spośród pracowników Urzędu Gminy 
Jodłowa lub gminnych jednostek organizacyjnych. 4. Kandydatowi na Sołtysa i kandydatowi na członka Rady 
Sołeckiej przysługuje prawo zgłoszenia tylko jednego kandydata na członka komisji wyborczej spośród 
wyborców stale zamieszkałych na terenie sołectwa. Kandydatów na członków komisji wyborczej zgłasza się na 
piśmie do Wójta Gminy w terminie określonym w kalendarzu wyborczym. Zgłoszenie powinno zawierać imię 
i nazwisko, adres zamieszkania i zgodę kandydata na kandydowanie do składu komisji wyborczej. 5. 
W przypadku zgłoszenia do składu komisji wyborczej, w trybie określonym w ust. 4, więcej niż 3 kandydatów, 
o składzie komisji decyduje losowanie przeprowadzone przez Wójta Gminy. 6. Jeżeli, w trybie określonym 
w ust. 4, zgłoszono mniej niż 3 kandydatów na członków komisji wyborczej, uzupełnienia jej składu dokonuje 
Wójt Gminy spośród wyborców stale zamieszkałych na terenie sołectwa. 7. W przypadku braku zgłoszeń 
kandydatów na członków komisji wyborczej, skład osobowy komisji ustala Wójt Gminy spośród wyborców 
stale zamieszkałych na terenie sołectwa. 8. Członkami komisji wyborczej nie mogą być kandydaci na Sołtysa 
i członków Rady Sołeckiej oraz ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo oraz małżonkowie zstępnych 
i powinowatych. 9. Zmian i uzupełnień w składzie komisji wyborczej dokonuje Wójt Gminy. 10. Pierwsze 
posiedzenie komisji wyborczej zwołuje Wójt Gminy. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego 
składu przewodniczącego i jego zastępcę. Funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji nie 
może pełnić osoba wskazana do składu komisji przez Wójta Gminy. 11. Do zadań komisji wyborczej należy: 
1)przygotowanie lokalu wyborczego, 2)przeprowadzenie głosowania, 3)ustalenie wyników głosowania 
i wyników wyborów oraz podanie ich do publicznej wiadomości. 12. Szczegółowy tryb pracy komisji 
wyborczej określa Wójt Gminy. § 30 1. Głosowanie odbywa się w lokalu komisji wyborczej w godzinach od 
800 do 1600, bez przerwy. 2. O godzinie 1600 przewodniczący komisji zarządza zakończenie głosowania. Od 
tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną 1600. 3. 
W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania. 4. Przed rozpoczęciem 
głosowania komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią 
komisji oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia 
głosowania urny otwierać nie wolno. 5. Wydrukowanie i dostarczenie kart do głosowania komisji wyborczej 
zapewnia Wójt Gminy. 6. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej dowód 
osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 7. Wyborca niewpisany do spisu 
wyborców zostanie przez komisję wyborczą dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli 
udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa, a Urząd Gminy Jodłowa potwierdzi, że osoba ta 
posiada prawo wybierania. 8. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do spisu zgodnie z ust.7 
otrzymuje od komisji wyborczej kartę do głosowania w wyborach Sołtysa oraz kartę do głosowania 
w wyborach członków Rady Sołeckiej. 9. Wyborca potwierdza otrzymanie kart do głosowania własnym 
podpisem w rubryce spisu wyborców na to przeznaczonej. 10.Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje 
się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym. Karty do 
głosowania wyborca wrzuca do urny. § 31 1. Karty do głosowania w wyborach Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej opatrzone są pieczęcią Gminy Jodłowa oraz pieczęcią komisji wyborczej. 2. Na kartach do 
głosowania umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej . Przed nazwiskiem 
i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa i kratka przeznaczona na 
oddanie głosu. 3. Na kartach do głosowania umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach 
ważności głosu. 4. Karty do głosowania mogą być zadrukowane tylko po jednej stronie. Wielkość i rodzaj 
czcionek powinny być jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów. 5. Wzór pieczęci komisji wyborczej 
oraz wzory kart do głosowania ustala Wójt Gminy. 6. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo 
ustalone lub nieopatrzone pieczęcią Gminy Jodłowa i pieczęcią komisji wyborczej. § 32 1. W wyborach 
Sołtysa wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata. 2. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” 
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. 3. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej 
strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego 
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kandydata, głos uznaje się za nieważny. 4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub 
poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego głosu. 5.W wyborach członów 
Rady Sołeckiej wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok 
nazwisk najwyżej tylu kandydatów ilu członków Rady Sołeckiej jest wybieranych. Wyborca może głosować na 
mniejszą liczbę kandydatów. 6. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak 
„X” w kratce z lewej strony obok nazwisk więcej kandydatów niż członków Rady Sołeckiej jest wybieranych 
lub nie postawiono znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego z kandydatów. 7. Postanowienia 
ust. 4 stosuje się odpowiednio. § 33 1. Komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, 
liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnych oddanych na kandydatów oraz wyniki wyborów. 2. Za 
wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał największą liczbę ważnie 
oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę ważnie oddanych 
głosów , o wyborze Sołtysa rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisje wyborczą. W losowaniu mają 
prawo uczestniczyć zainteresowani kandydaci. 3. W wyborach członków Rady Sołeckiej za wybranych uważa 
się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy 
dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, a ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższa jej 
statutowy skład, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą. W losowaniu mają 
prawo uczestniczyć zainteresowani kandydaci. 4. Komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach 
protokół głosowania i wyniku wyborów w wyborach Sołtysa oraz protokół głosowania i wyniku wyborów 
w wyborach członków Rady Sołeckiej. 5. Komisja wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości 
wyniki głosowania i wyniki wyborów poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu łatwo dostępnym 
dla wyborców po jednym egzemplarzu protokołów, o których mowa w ust. 4. 6. Wzory protokołów głosowania 
i wyniku wyborów oraz wszystkich innych formularzy i druków wyborczych w wyborach Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej ustala Wójt Gminy. § 34 1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej podlegają zebraniu wiejskiemu 
i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się ze swoich 
obowiązków, naruszają przepisy prawa oraz postanowienia uchwał i zarządzeń organów gminy i zebrania 
wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2.Zebranie wiejskie może 
odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na uzasadniony wniosek co najmniej 10 mieszkańców sołectwa 
posiadających prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 3.Wniosek, o którym mowa w ust. 
2 powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie 
do 1 miesiąca od daty jego zgłoszenia. 4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu 
zainteresowanych osób. 5. Dla dokonania ważnego odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wymagana 
jest osobista obecność na zebraniu wiejskim co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 6. Odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Głosowanie 
tajne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy komisja skrutacyjna wybrana w składzie co najmniej trzech osób 
spośród mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim. Komisja skrutacyjna wybiera 
spośród siebie przewodniczącego komisji. 7. W głosowaniu tajnym mieszkańcy sołectwa głosują na kartach 
opatrzonych pieczęcią sołectwa, ustalonych dla każdego głosowania oraz w określony każdorazowo sposób. Po 
przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania 
tajnego, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do 
protokołu z zebrania wiejskiego. 8. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej zostają odwołani przed upływem 
kadencji jeżeli za ich odwołaniem opowie się ponad 50% mieszkańców sołectwa, którzy brali udział 
w głosowaniu i oddali ważne głosy. § 35. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub Rady Sołeckiej 
Wójt Gminy zarządza wybory przedterminowe w terminie 30 dni od daty odwołania lub ustąpienia. Wyborów 
nie przeprowadza się , jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 9 miesięcy przed 
zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2. W przypadku śmierci Sołtysa ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 3. Do czasu wyboru nowego Sołtysa Wójt Gminy wyznacza osobę do pełnienia funkcji Sołtysa. 
4. W przypadku odwołania, ustąpienia lub śmierci członka Rady Sołeckiej na jego miejsce wstępuje kandydat, 
który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej 
liczbie głosów o wejściu do Rady Sołeckiej rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Wójta Gminy. 5. 
W przypadku braku kandydata, o których w ust. 4 Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające w terminie 30 
dni od daty odwołania, ustąpienia lub śmierci. Wyborów nie przeprowadza się , jeżeli data wyborów 
uzupełniających miałaby przypaść w okresie 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji Rady Sołeckiej. 6. 
Wybory uzupełniające i wybory przedterminowe odbywają się według zasad określonych w § 25-33, z tym że 
w kalendarzu wyborczym terminy wykonania czynności wyborczych mogą być krótsze niż przewidziane 
w statucie sołectwa. W przypadku wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w zarządzeniu o wyborach , 
oprócz określenia ich daty, siedziby komisji wyborczej oraz kalendarza wyborczego, podaje się liczbę 
wybieranych członków Rady Sołeckiej. 7. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych 
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w wyborach przedterminowych lub uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 25.". 

§ 2. W wyborach Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w 2011 roku w kalendarzu wyborczym terminy 
wykonania czynności wyborczych mogą być krótsze niż przewidziane w statucie sołectwa 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

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

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

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Kapłon


