UCHWAŁA NR III/32/2018
RADY GMINY LUZINO
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007r. w sprawie
uchwalenia Statutu Sołectwa Barłomino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, 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 2018r. 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 VI/30/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Sołectwa Barłomino, stanowiącym Statut Sołectwa Barłomino, wprowadza się następujące
zmiany:
1) zmienia się § 10 ust. 1, który po zmianie otrzymuje brzmienie: "Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa
5 lat."
2) zmienia się § 27, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na Sołtysa ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danego sołectwa.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
3) zmienia się § 28, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. Wójt organizuje wybory i sprawuje nadzór nad ich przeprowadzeniem, zgodnie z przepisami prawa.
2. Wybory przeprowadzają:
1) Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyboru Sołtysów,
2) Sołeckie komisje wyborcze.
3. Do zadań Wójta należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
2) powoływanie i odwoływanie komisji wyborczych.
4) zmienia się § 29, który po zmianie otrzymuje brzmienie:Do zadań Gminnej Komisji Wyborczej należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez sołeckie komisje wyborcze,
2) rozpatrywanie skarg na działalność sołeckich komisji wyborczych,
3) udzielanie sołeckim komisjom wyborczym wyjaśnień,
4) przedkładanie Radzie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze gminy wraz z ich wynikami,
5) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa,
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6) zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości w trybie określonym
w kalendarzu wyborczym,
7) zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczenie sołeckim komisjom wyborczym,
8) ustalenie wyników wyborów i ogłoszenie ich w trybie określonym niniejszym statutem.
5) zmienia się § 30, który po zmianie otrzymuje brzmienie:Do zadań sołeckich komisji wyborczych należy:
1) przeprowadzenie głosowania,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
3) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości,
4) przesłanie wyników głosowania do Gminnej Komisji Wyborczej.
6) zmienia się § 31, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. Komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów Wójt, wskazując jednocześnie
funkcje powołanych osób.
2. W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 osób, będących mieszkańcami gminy, w tym
2 osoby z urzędu wskazane przez Wójta spośród pracowników samorządowych gminy.
3. W skład sołeckich komisji wyborczych wchodzą od 3 do 6 osób, w tym z urzędu, jako członek osoba
wskazana przez Wójta spośród pracowników samorządowych gminy oraz od 2 do 5 spośród mieszkańców
sołectwa.
4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów spośród mieszkańców sołectwa, do składu Gminnej
Komisji Wyborczej i sołeckich komisji wyborczych, wybór członków następuje w drodze losowania publicznego.
Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się
numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi
numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje
się odpowiednio od 2 do 5 z nich. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu.
Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Termin i miejsce losowania
jest podawane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń urzędu.
5. Składy komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Zmiany i uzupełnienia w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu.
7. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty kandydata na
Sołtysa, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
8. Członkom komisji wyborczych przysługują diety w wysokości ustalonej przez Wójta, nie przekraczającej
środków zaplanowanych w budżecie Gminy.
9. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność, jak funkcjonariusze publiczni.
10. Członkowie komisji nie mogą prowadzić agitacji na rzecz kandydatów.
7) zmienia się § 32, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. Wybory Sołtysa zarządza Wójt Gminy nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji Sołtysa i ustala
kalendarz wyborczy. Datę wyborów ustala się na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni po upływie
kadencji Sołtysa.
2. Kalendarz wyborczy ogłasza się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów i podaje niezwłocznie do
publicznej wiadomości. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 terminy wykonania czynności wyborczych mogą być
krótsze od przewidzianych w statucie.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów przed upływem kadencji z przyczyn określonych w §10
ust. 2, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 45 dni od wystąpienia przyczyny.
4. Wyborów, o których mowa w ust. 3 nie przeprowadza się jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy
przed zakończeniem kadencji.
8) zmienia się § 33, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
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1. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów.
2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres
zamieszkania wyborcy.
3. Spis wyborców jest udostępniony, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy.
4. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz
o miejscu i czasie jego udostępnienia.
5. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje.
6. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
7. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej.
9) zmienia się § 34, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. Kandydatów na Sołtysa zgłasza się do Gminnej Komisji Wyborczej, w celu rejestracji, najpóźniej w 7 dniu
przed dniem wyborów. Wzór protokołu rejestracji kandydata na Sołtysa stanowi załączniki nr 2 do statutu.
2. Zgłoszenia dokonuje się na druku stanowiącym załącznik nr 3 do statutu.
3. Zgłoszenie zawiera: pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, podpisy co
najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze.
4. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, Gminna Komisja Wyborcza wzywa zgłaszającego do ich
usunięcia w terminie 2 dni. Po bezskutecznym upływie terminu zgłoszenie zostaje unieważnione.
5. W przypadku rezygnacji z kandydowania, kandydat zostaje skreślony. Rezygnacje składa się na piśmie.
6. Zarejestrowane kandydatury umieszcza się na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
10) zmienia się § 35, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie odbywa się w lokalu sołeckiej komisji wyborczej, zwanym dalej „lokalem wyborczym”, między
godziną 8. 00 a 16. 00. , bez przerwy.
2. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo
uniemożliwione, komisja wyborcza może zarządzić jej przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia
następnego. Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.
3. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja wyborcza zapieczętowuje wlot urny wyborczej
i oddaje urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodniczącemu komisji wyborczej. W miarę
możliwości komisja wyborcza ustala również liczbę kart nie wykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym
pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji wyborczej. Przed ponownym podjęciem głosowania
komisja wyborcza stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
4. Głosowanie może zostać zakończone przed godziną wskazaną w ust. 1 o ile wszyscy uprawnieni do
głosowania znajdujący się w spisie wyborców oddali swój głos.
5. Lokale wyborcze ustali zarządzeniem Wójt.
6. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania.
7. Przed rozpoczęciem głosowania sołecka komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią sołecką oraz ustala liczbę kart do glosowania.
8. Od chwili opieczętowania urny aż do zakończenia głosowania urny nie wolno otwierać.
9. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym powinno być obecnych co
najmniej 2 członków sołeckiej komisji wyborczej.
10. W lokalu wyborczym, podczas wszystkich czynności wyborczych sołeckiej komisji wyborczej, mogą
przebywać mężowie zaufania wyznaczeni przez poszczególnych kandydatów. Każdy kandydat na Sołtysa może
wyznaczyć po jednym mężu zaufania.
11. Mąż zaufania musi posiadać pisemne upoważnienie wydane przez kandydata, do reprezentowania jego
interesów w czasie głosowania i ustalenia wyników wyborów. Upoważnienie przedkłada się Przewodniczącemu
sołeckiej komisji wyborczej.
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12. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia uwag do protokołu, z wymienieniem konkretnych zarzutów.
11) zmienia się § 36, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje sołeckiej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny
dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
2. 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.
3. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do spisu otrzymuje od komisji kartę do głosowania.
4. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
5. Komisja wydaje karty do głosowania wg wzoru ustalonego przez Wójta zarządzeniem, opatrzone pieczęcią
Urzędu Gminy i sołectwa.
12) zmienia się § 37, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza
jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze.
3. Przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie
głosowania, w tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek
i spokój.
13) zmienia się § 38, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. W wyborach Sołtysa wyborca głosuje tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów lub jeżeli nie postawiono znaku „x” przy nazwisku żadnego
kandydata.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza kratką
nie wpływa na ważność głosów.
4. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 4 do statutu.
14) zmienia się § 39, który po zmianie 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. Na karcie do głosowania, w sytuacji, o której mowa w ust. 1 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?”.
4. 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.
5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisków poza kratką
nie wpływa na ważność głosów.
6. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 5.
15) zmienia się § 40, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania sołecka komisja wyborcza ustala wyniki głosowania.
2. Sołecka komisja wyborcza ustala na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do
głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
3. Sołecka komisja wyborcza ustala liczbę nie wykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te
umieszcza w zapieczętowanych pakietach.

Id: 56A134B4-AC17-4D04-B17F-C8F4F40FB0C6. Podpisany

Strona 4

4. Przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym
sołecka komisja wyborcza liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
5. Kart do głosowania przedartych całkowicie bądź na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy
obliczeniach, o których mowa w ust. 3. Nie bierze się pod uwagę również kart do głosowania innych niż urzędowo
określone lub nieopatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy i właściwego sołectwa.
6. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, sołecka
komisja wyborcza podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
7. Na podstawie kart do głosowania wyjętych z urny, sołecka komisja wyborcza, ustala liczbę głosów
nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych.
8. Protokół głosowania sporządza się w trzech egzemplarzach. Wzór protokołu głosowania stanowi załącznik
nr 6 do statutu.
9. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu sołecka komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości
wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców,
jednego egzemplarza protokołu głosowania w sołectwie.
10. Przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje protokół do Gminnej Komisji
Wyborczej.
11. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 8 Przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej niezwłocznie
przekazuje w depozyt Wójtowi dokumenty z głosowania.
16) zmienia się § 41, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. Gminna Komisja Wyborcza w terminie 7 dni, od daty głosowania ustala wyniki wyborów sołtysów
w gminie.
2. Wzór protokołu ustalenia wyników wyborów stanowi załącznik nr 7.
3. Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał najwięcej ważnie
oddanych głosów.
4. W przypadku otrzymania równej liczby ważnie oddanych głosów, o wyborze Sołtysa rozstrzyga losowanie
przeprowadzone przez Gminną Komisję Wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia kandydaci oraz
zainteresowani mieszkańcy sołectwa.
5. Losowanie prowadzi Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w obecności członków Gminnej Komisji
Wyborczej, mężów zaufania i zainteresowanych mieszkańców sołectwa. Do jednakowych kopert wkłada się kartki
z wypisanymi nazwiskami kandydatów i imionami tych kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się jedną
z nich. Nazwisko i imię wylosowanego kandydata odczytuje się i okazuje obecnym, a wylosowaną kartkę dołącza
się do protokołu. Na żądanie osób obecnych przy losowaniu należy okazać zawartość nie wylosowanych kopert.
Termin i miejsce losowania jest podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa. Przebieg przeprowadzonego losowania opisuje się w protokole, stanowiącym
załącznik nr 8 do statutu.
17) zmienia się § 42, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. W ciągu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów z powodu
dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów niniejszego statutu, dotyczącego
przebiegu głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.
2. Protest przeciwko wyborowi może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone
w spisie wyborców na obszarze danego sołectwa.
3. Protest wnosi się na piśmie do Gminnej Komisji Wyborczej.
4. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których
opiera swoje zarzuty.
5. Gminna Komisja Wyborcza rozpatruje protesty w ciągu 3 dni od dnia ich wniesienia. Decyzja Gminnej
Komisji Wyborczej jest ostateczna.
18) zmienia się § 43, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Id: 56A134B4-AC17-4D04-B17F-C8F4F40FB0C6. Podpisany

Strona 5

1. Radę Sołecką wybiera Zebranie Wiejskie, na okres odpowiadający kadencji Sołtysa.
2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Rady Sołeckiej powinno odbyć się w terminie 1 miesiąca od daty
ustalenia wyniku wyborów Sołtysa.
3. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, określając miejsce, dzień i godzinę
Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego spoza mieszkańców sołectwa.
Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru członków Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą wyborów.
4. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
5. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania, opieczętowanych pieczątką Urzędu Gminy
zawierających nazwiska kandydatów poprzez postawienie w kratce z lewej strony znaku „x” przy nazwiskach
najwyżej tylu kandydatów, ilu jest wybieranych do Rady Sołeckiej w sołectwie.
6. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów, niż jest wybieranych do Rady Sołeckiej lub nie postawiono znaku „x”
obok nazwiska żadnego kandydata.
7. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków, nie wpływa na
ważność głosu.
8. Kart do głosowania przedartych całkowicie bądź na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę.
9. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 9 do statutu.
10. Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
11. O ile w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganej w ust. 10 liczby mieszkańców uprawnionych do
głosowania, wybory przeprowadza się w nowym terminie, niezależnie od ilości uprawnionych do głosowania,
obecnych na Zebraniu Wiejskim. Nowy termin ustala się w tym samym dniu co pierwszy, pół godziny później.
12. Dla potrzeb wyborów Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio przepisy §27 i §33 statutu.
19) zmienia się § 44, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. W celu przeprowadzenia wyboru członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie powołuje spośród
uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 osobową sołecką komisję wyborczą. Przepis §31 ust. 7 statutu
stosuje się odpowiednio.
2. Sołecka komisja wyborcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami sołeckiej
komisji wyborczej.
3. Do zadań sołeckiej komisji wyborczej, powołanej do celu określonego w ust. 1 należy:
1) rejestrowanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej,
2) przygotowanie kart do głosowania,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) obliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania
i wyboru.
4. Protokół głosowania i ustalenia wyników wyborów, stanowiący załącznik nr 10 do statutu, podpisują
wszyscy członkowie sołeckiej komisji wyborczej obecni przy jego sporządzaniu oraz Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego.
5. Członkowie sołeckiej komisji wyborczej nie mogą kandydować na członka Rady Sołeckiej.
6. Kandydatów na członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać stali mieszkańcy uczestniczący w Zebraniu
Wiejskim. Zgłoszenie kandydatów odbywa się ustnie w trakcie Zebrania Wiejskiego.
7. Uprawnieni do głosowania są wyłącznie stali mieszkańcy, uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
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8. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie zgłoszonych kandydatów, z zachowaniem zasad
określonych w ust. 6 i 7.
9. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie obrad.
10. Po zarejestrowaniu przez sołecką komisję wyborczą wszystkich nazwisk kandydatów zgłoszonych przez
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie zamyka listę kandydatur. Wniosek
o zamknięcie listy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poddaje pod głosowanie Zebrania Wiejskiego.
11. Wzór protokołu rejestracji kandydatów na członków Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 11 do statutu.
12. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący Zebrania Wiejskiego, zarządza głosowanie.
13. Zarejestrowane kandydatury umieszcza się na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
14. Przepisy §35 ust. 2 i 3, §52 ust. 2 – ust. 11 stosuje się odpowiednio.
20) zmienia się § 45, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. Na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone z tym, że w wyborach biorą udział
kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
3. Przepisy §42 stosuje się odpowiednio, z tym że organem do którego wnosi się protest jest Wójt.
4. Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków, na wniosek Sołtysa, przed upływem kadencji może odwołać
Zebranie Wiejskie. Odwołanie następuje w takim samym trybie, jak wybór.
5. W przypadku odwołania Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków, Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie
w celu wyboru Rady Sołeckiej lub uzupełnienia jej składu, w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
21) zmienia się dotychczasowy załącznik nr 2, któremu nadaje się brzmienie określone w załączniku
nr 1 do uchwały.
22) dotychczasowy załącznik nr 3 staje się załącznikiem nr 11, a załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 2 do uchwały.
23) dotychczasowy załącznik nr 5 staje się załącznikiem nr 9, a załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 3 do uchwały.
24) zmienia się dotychczasowy załącznik nr 6, któremu nadaje się brzmienie określone w załączniku
nr 4 do uchwały.
25) dotychczasowy załącznik nr 7 staje się załącznikiem nr 10, a załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 5 do uchwały.
26) dotychczasowy załącznik nr 9 staje się załącznikiem nr 8.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
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 nr 1 do
Uchwały nr III/32/2018
Załącznik
1 do Uchwały Nr………………….
Rady
Gminy nr
Luzino
Rady Gminy Luzino z dnia ……………………. . .
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa Barłomino
PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA NA SOŁTYSA WSI …………………………………
I. Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino na posiedzeniu w dniu
……………………………
w składzie:
Przewodniczący …………………………………………………
Członkowie:
1. ……………. ………………………………………………
2. …………………………. …………………………………
3. ………………………………………. ……………………
4. ……………………………………………. ………………
rozpatrzyła zgłoszenie kandydata na Sołtysa wsi ……………. dokonane w dniu ……………………. . przez
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, dokładny adres)

II. Do zgłoszenia zostały dołączone następujące dokumenty:
1. Oświadczenie zgłaszanego kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa
wybieralności z dnia ………………………………. .
2. Wykaz wyborców popierających kandydata na Sołtysa wsi …………………………. . . zawierający
…………………. podpisów.
(liczba podpisów)

III. Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino stwierdza, że zgłoszenie kandydata
zostało dokonane zgodnie z przepisami Statutu Sołectwa ……………… zatwierdzonego Uchwałą Nr
…………………. . Rady Gminy Luzino z dnia ………. . ……. … i w związku z tym, postanawia zarejestrować
kandydata …………………………… …………………………. . na Sołtysa wsi ……………………………….
(imię i nazwisko)

(nazwa miejscowości)

wiek ……, zawód …………………………, zamieszkałego …………………………………………. . ………….
.
(lat)

(nazwa miejscowości)

Niniejszy protokół rejestracji kandydata sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje osoba zgłaszająca kandydata, zaś jeden pozostawia się w dokumentach Gminnej Komisji ds. Wyborów
Sołtysów w Gminie Luzino.

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………. .
2. ………………………………………. .
3. ………………………………………. .
………………………………………
(pieczęć urzędu gminy)
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Załącznik nr 2 do
Uchwały nr III/32/2018
Załącznik
2 do Uchwały Nr………………….
Rady
Gminynr
Luzino
Luzino
z dnia
zRady
dnia Gminy
28 grudnia
2018
r. ……………………. . .
Załącznik nr 3 do Statutu Sołectwa Barłomino

……………………………. . , dnia ………………………

Gminna Komisja Wyborcza
ds. Wyboru Sołtysów w Gminie Luzino

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa
My niżej podpisani, zgłaszamy Pana(ią) ………………………………………………………………. ………….
na Sołtysa wsi . ………………………………………………………………………………………. . …….
wiek ……. ……… zawód ……. …………. ……. …………………. ……. tel. …………………………….
miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………. . …. .
Oświadczenie

Ja niżej podpisany …………………………………… zam. ……………………. ……………. niniejszym
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa wsi …. . …………… oraz posiadam prawo
wybieralności.
……………………………………. .
(data i podpis)

Wykaz wyborców popierających kandydata na Sołtysa wsi …………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania
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Załącznik nr 3 do
Uchwały nr III/32/2018
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr………………….
Rady Gminy Luzino
Rady Gminy Luzino z dnia ……………………. . .
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 5 do Statutu Sołectwa Barłomino

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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Załącznik nr 4 do
Uchwały
nr nr
III/32/2018
Załącznik
4 do Uchwały Nr………………….
Rady
Gminy
Rady Gminy Luzino
Luzino z dnia ……………………. . .
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 6 do Statutu Sołectwa Barłomino

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA Z WYBORU SOŁTYSA
wsi …………………………. .

1.

Głosowanie w dniu …………. ……. rozpoczęło się o godz. . . …… i trwało bez przerwy do godz. ….

2.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła …………………………………………………….

3.

Komisja otrzymała …………………. . … kart do głosowania.

4.

Wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) …………………. . wyborcom.

5.

Nie wykorzystano ……………………. . kart do głosowania.

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła
na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
6. Oddano kart do głosowania (liczba kart wyjętych z urny)
. ………………
7.

Głosów nieważnych oddano

……………….

w tym:
a) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
……………….
b) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata
……………….
8.

Głosów ważnych oddano:

……………….

9.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1. …………………………………………….
……………….
2. …………………………………………….
……………….
3. …………………………………………….
……………….
4. …………………………………………….
……………….
5. …………………………………………….
……………….
10. Jeżeli suma liczb z punktu 7 i 8 jest mniejsza o liczby z pkt. 6 należy podać ewentualną przyczynę
niezgodności:
…………………………………………………………………………………………………. . ………. .
……………………………………………………………………………………………. ……………. . .
11. Zarzuty mężów zaufania: …………………………………………………………………. …………….
………………………………………………………………………………………………. …………. . .
………………………………………………………………………………………………. …………. . .
12. Zarzuty członków Komisji: …………………………………………………………………. …………. .
………………………………………………………………………………………………. …………. . .
…………………………………………………………………………………………………. ………. . .
Podpisy Komisji:
1. ………………………………….. Przewodniczący
2. ………………………………. … członek
3. …………………………………. członek

…………………………
…………………………
…………………………

………………………………………………. .
(pieczęć sołectwa)
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Załącznik nr 5 do
Uchwały nr III/32/2018
Załącznik
5 do Uchwały Nr………………….
Rady
GminynrLuzino
Rady
Luzino
z dnia
z dniaGminy
28 grudnia
2018
r. ……………………. . .
Załącznik nr 7 do Statutu Sołectwa Barłomino
PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW WYBORÓW
SOŁTYSA WSI ………………………………………. .
Sporządzony dnia ……………………………. . przez Gminną Komisję Wyborczą ds. Wyborów Sołtysów
w Gminie Luzino.
I. Komisja potwierdza, iż otrzymała w dniu ……………………. protokół głosowania od Sołeckiej Komisji
Wyborczej Nr …… w ………………………. właściwej do przeprowadzenia głosowania w Sołectwie
………………………. . i na podstawie tego protokołu ustaliła następujące wyniki głosowania:
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła

………………. .
(liczba)

2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
………………. .
3. Oddano kart do głosowania
………………. .
w tym:
4. Głosów nieważnych oddano
…………. …….
w tym:
1) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska
dwóch lub większej liczby kandydatów
…………. …….
2) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska
żadnego kandydata
…………. …….
5. Głosów ważnych oddano
…………. …….
6. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) ……………………………………………………….
………………. .
(nazwisko i imię kandydata)

(liczba)

2) ………………………………………………………….
3) ………………………………………………………….
4) ………………………………………………………….
5) ………………………………………………………….

………………. .
. …. . ………. …. .
………………. .
………………. .

II. Komisja stwierdziła, iż:
A. Najwięcej głosów ważnych uzyskał(a) i został(a) wybrany(a) na Sołtysa:
……………………………………………………………………………………. ………………………. .
(nazwisko i imię kandydata)

B. Do losowania dopuszczeni zostali kandydaci:
……………………………………………………………………………. ………………………………. .
(nazwisko i imię kandydata)
…………………………………………………………………………………………. …………………. .

……………………………………………………………………………………………………………. .
którzy uzyskali równe liczby głosów.
III. Komisja stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonego losowania na Sołtysa został(a) wybrany(a):
……………………………………………………………………………………. ………………………. .
(nazwisko i imię kandydata)

IV. Protokół z przebiegu losowania w załączeniu do niniejszego protokołu.
V. Uwagi członków Komisji: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. .
Podpisy Komisji:
1. ………………………………………………………. .
……………………………
(nazwisko i imię, funkcja w Komisji)

2. ………………………………………………………. .
3. ………………………………………………………. .

(podpis)

……………………………
……………………………
………………………………. .
(pieczęć urzędu gminy)
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 8F/2019
Wójta Gminy Luzino
z dnia 24 stycznia 2019 r.

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA
Nazwa sołectwa:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:

Czy jesteś za wprowadzeniem zmiany §2 uchwały nr III/32/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14.03.2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Barłomino na następujący zapis:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.”

Tak*

Nie*

Opinie, uwagi, propozycje co do proponowanej zmiany:

Podpis**:

*proszę postawić znak „x” w odpowiedniej kratce
**nie dotyczy w przypadku przesyłania formularza drogą elektroniczną

Nie mam zdania*

Zarządzenie Nr 8F / 2019
Wójta Gminy Luzino
z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutu Sołectwa
Barłomino w zakresie wejścia w życie zmian wprowadzonych uchwałą nr III/32/2018 Rady Gminy
Luzino z dnia 28 grudnia 2018 r.
Na podstawie §5 pkt 2, §6, §9 i 11 uchwały Nr XX/205/2016 Rady Gminy Luzino z dnia
23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy, zmienionej uchwałą Nr XXX/337/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016r. poz. 2565, z 2017r. poz.2694), w związku z §35 ust.1. ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 944, 1000, 1349, 1432, 2500)
zarządza się, co następuje:
§1
1. Wójt Gminy Luzino zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących wejścia
w życie zmian wprowadzonych uchwałą nr III/32/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barłomino, zwanych w dalszej części zarządzenia
„konsultacjami”.
2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, co do terminu
wprowadzenia zmian Statutu Sołectwa Barłomino, przyjętych uchwałą nr III/32/2018 oraz
przedłożenie jej Radzie Gminy Luzino, w celu podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie.
§2
1. Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami Sołectwa Barłomino, którzy w dniu rozpoczęcia
konsultacji ukończyli 18 lat.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania opinii, uwag lub propozycji składanych
na formularzach zgłoszeń, drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@luzino.pl
lub dostarczenia wypełnionego formularza do Kancelarii Urzędu Gminy Luzino w Luzinie przy
ul. Of. Stutthofu 11. Wzór formularza stanowi załącznik do zarządzenia.
§3
1. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się do dnia 7 lutego 2019 r. do godziny 15.00.
2. Koszty konsultacji wynoszą 0,00zł.
§4
1. Do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników powołuje się zespół w składzie:
1) Marzena Meyer – przewodniczący zespołu,
2) Alicja Hinz – członek zespołu,
3) Mirosława Kąkol – członek zespołu.
2. Do zadań zespołu należy:
1) ustalenie prawa mieszkańca do udziału w konsultacjach,
2) przyjmowanie formularzy za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Gminy Luzino,
3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych konsultacji,
4) przygotowanie, zgodnie z §13 ust.1 uchwały Nr XX/205/2016 Rady Gminy Luzino z dnia
23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy, zmienionej uchwałą Nr XXX/337/2017 Rady Gminy
Luzino z dnia 28 czerwca 2017r., raportu podsumowującego konsultacje i zapewnienie jego
publikacji na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Luzino.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy
Luzino, stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino.
Wójt Gminy
(-) Jarosław Wejer

