
 
                                                                                           Załącznik nr 1 do zarządzenia  

                                                           Nr.WG.0050.46.2022 
                                                                                            Wójta Gminy Pakosław 

                                                                                          z dnia 19 maja 2022 r. 
 

         P R O J E K T 

 

UCHWAŁA Nr 
RADY GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 
 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35 ust.1, art.40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r., poz.559, 583) Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje: 

§1.W uchwale Nr XXXVIII/261/10 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia 

statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 15, poz.358, z 2020 r. poz. 9749)wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)(……..) 
2)(……..) 
3)(……..) 
4) w statucie sołectwa Golejewo stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały: 

a) § 11 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zebranie odbywa się bez względu na liczbę biorących w nim udział mieszkańców Sołectwa”. 
 
b)w §11 uchyla się ust.3 
 
c) §15 otrzymuje brzmienie: 
„Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów wstrzymujących nie bierze się pod 
uwagę”. 
 
d) §19 ust.2, 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 7 osób. 
3. Rozstrzygnięcie o liczbie członków Rady Sołeckiej w danej kadencji podejmuje zebranie. 
4. Po wyborach Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Rada Sołecka 
może również wybrać zastępcę przewodniczącego.” 
 
e) Rozdział IV otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział IV Zasady wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§22.1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Gminy. 
2. Wybory do organów Sołectwa odbywają się w terminie do 8 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników 
wyborów do Rady Gminy. 



3. Przedterminowe wybory do Rady Gminy z powodu jej odwołania w trybie referendum gminnego 
nie powodują obowiązku dokonania wyborów do organów Sołectwa. 
4. Po upływie kadencji Rady Gminy dotychczasowe organy Sołectwa sprawują swoje funkcje do czasu 
objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa. 
 
§23.1. Wybory zarządza Wójt Gminy Pakosław, określając dzień, miejsce, godzinę, porządek obrad 
oraz wskazując osobę, która dokona otwarcia zebrania i poprowadzi je do momentu wyboru 
Przewodniczącego Zebrania. 
2. Porządek obrad zebrania winien obejmować: 

1) otwarcie zebrania; 
2) wybór Przewodniczącego Zebrania; 
3) sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za okres kadencji; 
4) powołanie komisji skrutacyjnej; 
5) zgłaszanie kandydatów, przeprowadzenie wyborów Sołtysa i ogłoszenie wyników wyborów; 
6) określenie liczby członków Rady Sołeckiej; 
7) zgłaszanie kandydatów, przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

§24. Zarządzenie o zwołaniu zebrania dla wyboru organów Sołectwa podaje się do wiadomości 
mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, poprzez zamieszczenie na 
tablicy ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Gminy oraz stronie internetowej Gminy Pakosław. 
 
§25.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie  
3 osobowym, wybranym w głosowaniu jawnym przez uczestników zebrania. 
2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów. 
3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie jej przewodniczącego. 
4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzania wyborów, zasad głosowania i 
ustalania ważności głosu; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 
3) przygotowanie i wydanie kart do głosowania; 
4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 
5) ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów; 
6) sporządzenie protokołów z przeprowadzenia wyborów.  

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 
 
§26.1.Uprawnieni uczestnicy zebrania wybierają organy Sołectwa tylko spośród kandydatów 
zgłaszanych na zebraniu, przy czym w pierwszej kolejności przeprowadza się wybór Sołtysa. 
2.Głosować mogą tylko osoby biorące udział w zebraniu. 
3.Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania. 
4.Osoba zgłoszona jako kandydat do organów Sołectwa wyrazić musi zgodę na kandydowanie. Zgoda 
musi być wyrażona osobiście w czasie Zebrania. 
 
§27.1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych w górnym lewym rogu 
pieczęcią o treści: „Urząd Gminy  ul.Kolejowa 2  63-920 Pakosław”. 
2.Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych 
kandydatów.  
3. Karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie. 
4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych imion i nazwisk albo poczynienie innych znaków 
lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność 
oddanego na niej głosu. 



5. Kart do głosowania może być tylko tyle, ile osób uczestniczy w głosowaniu. 
6. Karty do głosowania inne niż przygotowane przez komisję skrutacyjną  lub nieopatrzone pieczęcią 
są nieważne. 
7. Kartę do głosowania wrzuca głosujący do urny. 
 
§28.1. Głosowanie w wyborach na Sołtysa odbywa się przez postawienie znaku „x” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska jednego z kandydatów. 
2. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów 
albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny. 
3. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów na Sołtysa równej największej ilości głosów 
Przewodniczący zebrania zarządza dodatkowe głosowanie, a w razie konieczności kolejne dodatkowe 
głosowanie, aż do ostatecznego wyboru. 
 
§29. 1. Wybory sołtysa przeprowadza się również w przypadku gdy zgłoszono tylko jednego 
kandydata, wówczas wyborca głosuje, stawiając znak „x”  w kratce oznaczonej słowem „TAK” lub 
„NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.  
2. Za wybranego na Sołtysa uważa się  kandydata, który uzyskał więcej głosów na „TAK” niż na „NIE”. 
3. Postawienie znaku „x” przy obu słowach „TAK” i „NIE” albo jego nie postawienie przy żadnym, 
powoduje nieważność głosu. 
 
§30.1. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej odbywa się przez postawienie znaku „x” przy 
nazwisku tylu kandydatów ile jest miejsc do obsadzenia w Radzie Sołeckiej. Głos jest nieważny, gdy 
na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata lub postawiono 
więcej znaków niż jest mandatów do obsadzenia.  
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  
3. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, a liczba tych kandydatów przekracza 
pozostałe do obsadzenia mandaty, przeprowadza się dodatkowe głosowanie. 
4. W dodatkowym głosowaniu uczestniczą kandydaci z równą liczbą głosów, o których mowa w ust. 3 
i  głosowanie powtarza się, aż do ostatecznego wyboru. 
 
§31. Przejęcie obowiązków następuje protokolarnie w terminie 7 dni od dnia wyboru z wydaniem 
nowo wybranemu Sołtysowi dokumentacji, pieczęci, materiałów, środków trwałych będących w 
dyspozycji dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 
§32.1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie 

prawomocnego orzeczenia Sądu; 
3) śmierci. 

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji na wniosek 
minimum 15  mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust.2, wraz z uzasadnieniem składa się do Wójta Gminy. Wnioski bez 
uzasadnienia pozostawia się bez nadania im dalszego biegu. 
4. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej rozpatruje się na zebraniu zwołanym przez 
Wójta, w terminie 30 dni od daty złożenia  wniosku. 
5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna. 
Przepisy o wyborze organów sołectwa stosuje się odpowiednio. 
 



§33.1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej oraz odwołania  
z pełnienia funkcji, Wójt zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Przepisy o trybie 
wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej odbywają się w trybie określonym w niniejszym rozdziale. 
2. Wójt nie ma obowiązku zwołania przedterminowych wyborów, jeżeli do końca kadencji Rady 
Gminy Pakosław pozostało mniej niż 6 miesięcy.” 
 
5)(……..) 
6)(………) 
7)(……..) 
8)(……..) 
9)(……..) 
10)(…….) 
11)(…….) 
12)(…….) 
13)(…….) 
14)(…….) 
15)(…….) 
 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław. 

§3. Zmiana liczby członków Rady Sołeckiej, będąca wynikiem zmiany § 19 ust. 2 Statutów 

poszczególnych Sołectw nie powoduje obowiązku przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 
 
 

 

 


