UCHWAŁA NR XLVI/532/2018
RADY GMINY LUZINO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/334/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 października 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Robakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000, 1349, 1432) oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1523)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXV/334/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 października 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Robakowo, stanowiącym Statut Sołectwa Robakowo, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”,
2) § 48 otrzymuje brzmienie:
1. „Głosowanie na Sołtysa przeprowadza się również, w przypadku zgłoszenia i zarejestrowania jednego
kandydata.
2. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał on co najmniej 50 % ważnie oddanych
głosów”.
3) § 49 otrzymuje brzmienie:
a) 1. „Na karcie do głosowania, w przypadku o którym mowa w § 48, wyborca głosuje poprzez postawienie
znaku „X” w kratce obok wyrazu „TAK” lub „NIE” przy nazwisku kandydata, przy którym zamieszczono
informację ”Czy jesteś za kandydaturą na Sołtysa?” .
b) 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „X” w kratce obok
wyrazu „TAK” i „NIE”, bądź jeżeli w jednej z tych kratek dokonano przekreśleń, zamazań itp.
c) 3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisków poza kratką
nie wpływa na ważność głosów.
d) Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 5.”
4) Zmienia się dotychczasowy załącznik nr 5, któremu nadaje się brzmienie określone w załączniku do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą z pierwszym dniem kadencji organów jednostek pomocniczych następującej,
po kadencji w czasie której uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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Załącznik
do Uchwały
Nr………………….
Rady
Gminy
Luzino
z
dnia
30………….……...
sierpnia 2018 r.
Rady Gminy Luzino z dnia
Załącznik nr 5 do Statutu Sołectwa Robakowo

Karta do głosowania
w wyborach Sołtysa wsi …………………………….

Czy jesteś za kandydaturą na Sołtysa wsi?

………………………………………………….

TAK

NIE

(imię i nazwisko kandydata)

Informacja o sposobie głosowania:
Wyborca, na karcie do głosowania głosuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok wyrazu „TAK” lub
„NIE” przy nazwisku kandydata, przy którym zamieszczono informację ”Czy jesteś za kandydaturą na Sołtysa?”
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „X” w kratce obok wyrazu
„TAK” i „NIE”, bądź jeżeli w jednej z tych kratek dokonano przekreśleń, zamazań itp..
Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisków poza kratką nie
wpływa na ważność głosów.
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