,

I

l

Uchwała Nr VI/1/2011
Rady Gminy w Bircry
z clnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy

Bircza.

Na podstawie ar1.18 ust.1 ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
142, poz.1597 zpóżn.zm.l, $ 10ust.3 Statutu Gminy Bircza oraz przepisów
Statutu Sołectwa,

ltj.Dz.U.z200lr. Nr

Rada Gminy w Birczy uchwała, co następuje:

s1
Zarządza się wybory soł1ysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bircza na dzień 20 lutego
201 1 roku.
2. JeŻeli wybory sołtysów i rad sołeckich wznaczonę przez Radę Gminy nie dojdą do skutku
w terminie okeślonym w ust'l, wybory przeprowadza się w tetminie określonymprzez
Wójta, nie póŹniej j ednak niż w terminie 14 dni od daty okeślonej w ust.1'
3. Wybory w poszczególnych sołectwach odbędą się:
Bircza
- sala klubowa
- godz. 17.00
Stara Bircza
- świetlica
- godz' 17.00
Boguszówka
- świetlica
- godz.15.00
Borownica
- świetlica
- godz.13.00
Brzuska
- świetlica
- godz. 15.00
Brzeżawa
- świetlica
- godz. 10.30
Kotów
- świetlica
- godz. 15.00
_ świetlica
Rudawka
- godz. 10.30
Nowa Wieś
- świetlica
- godz. 16.00
Sufczyna
- świetlica
- godz. 15'00
Jasienica
- świetlica
- godz.11 .30
Huta Brzuska
- świetlica
- godz.10.45
Łodzinka
- sala klubowa GOK,SiT w Birczy - godz. 15.00
_ godz.13.00
Wola Korzenięcka
- świetlica
_ szkoła
Korzeniec
- godz. 12.30
Leszczawa Dolna
- szkoła
- godz' 12.30
Leszczawa Góma
' świetlica
- godz.l5.00
Leszczawka
- świetlica
- godz. 10.30
KuŹmina
- szkoła
- godz.13.00
Roztoka
- Szkoła Podstawowa \ł Kuźminie - godz.10.00
Malawa-DobrzaŃa
- świetlica
- godz.12.3O
Jawornik
- świetlica
- godz.11.00
_ godz.15.00
Żohatyn
- szkoła
Lipa
- szkoła
- godz.14'30
1.
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s2

Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich okreś1a załącznik do niniejszej
uchwały.

/
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$3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza'

$4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Birczy.

$5
Uchwała wchodz|w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Bircza orazw poszczególnych sołectwach w sposób złłycza;owo ptzyjęty.
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Załącznik
do uchwały Nr VI/l/2011
Rady Gminy w Birczy
z dnia 2l stycznia 20i 1 r.

Zasady i tryb wyboru sołĘsów i rad sołeckich
$1
Wybory sołtysów i rad sołeckich zarządzaRada Gminy, wyznaczaj
ąc datę i miejsce wyborów

$2
Sołtys i rada sołecka wybierani są spośród mieszkańców wsi, którzy najpóźniej w dniu wyborów
kończą 18 lat i na stałę zamieszkują na terenie danej miejscowości (soióctwa).

$3
Sołtysa i radę sołecką wybiera się na wyborczym zebraniu mieszkańców wsi w dniu i miejscu
Wyznaczonym uchwałą Rady Gminy'
$4

1.

2.
3.

Zebranie jest ważne, jeŻeli weŹmie w nim udział co najmniej 5% uprawnionych do
głosowania.
W razie braku qworum, kolejne zebranie dochodzi do skutku po upływie 30 minut od
pierwszego tęrminu zebrania' tym razem bez względu na 1iczbę uczóstników.

$s
Zebranię wyborcze otwiera i prowadzi je do chwili wyboru przewodniczącego zebrania spośród
jego uczestników - sołtys wsi poprzedniej kadencji.

$6
Uprawnionymi do głosowania sąosoby stale zamieszkujące na terenie danej wsi i mające
obywatelstwo polskie oraz ukończone najpóźniej w dniu wyborów 18 lat, z wyj
ątkiem:_
a) pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczęniem sądowym,
b) ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sadowym.

$7
Wybory przeprowadza komisja skutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrarra spośród
uprawnionych do głosowania.
2. CzłoŃiem komisji skrutacyjnej nie może byó osoba kandydująca na sołtysa i członka rady
sołeckiej.
3. Do zadń komisj i należy:
- przyjęcie zgłoszen kandydatów,
1.

plzygotowanie kart i przeprowadzenie tajnego głosowania,
- ustalenie i ogłoszenie wyników głosowanią
_ sporządzenie protokołu o wynikach
wyborów.
Dla ważnościzebrania wiejskiego, na którym dokonuje się wyboru sołtysa i rady sołeckiej
koniecznejest sporządzenie listy obecności podpisami uprawnionych do głosowania.
-

4.

$8
Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów
zgłoszonych bezpośrednio na zebraniu wyb orczym przez uprawnionych uczestników
zębrania, w wyborach bezpośrednich zwykłą większościągłosów w głosowaniu tajnym.
2. Uprawnieni otrzymają karty do głosowania z imieniem i nazwiskiem zgłoszonych
kandydatów, przygotowane przez komisję skutacyjną.
3. Karty do głosowania powinny byó opieczętowane pieczęcią Rady Gminy.
4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzió zgłoszenie kandydatów i głosowanie
dla dokonania wyboru sołlysa, w drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków do
rady sołeckiej.
1.

se
Za wybranego na soł1ysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów,
przeprowadza się powtórne wybory pomiędzy tymi kandydatami.
W tym przypadku ust.1 stosuje się odpowiednio.
3. Za wybranych do rady sołeckiej uwaza się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów.
4. Rada sołecka sk1ada się minimum z 3 osób, nie więcej jednak niż 9 osób.
1.

$10
1.

Wygasnięcie mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej następuj e wskutęk:
- śmierci,
- utaty pfawa \łybieralności,
- prawomocnego wyroku sądu orzeczonego Za przęStępstwo popełnione z chęci zysku lub
innych pobudek,
- ztzeczenia się mandatu.
Wygaśnięciemandatu stwierdza Wójt Gminy Bircza.
$ 11

1.

Wybory uzupełniające zarządza Wójt Gminy Bircza:
a) na soĘsa, gdy nastąliło wygaśnięciemandatu z powodów określonych w
$ 10 ust.1,
b) na członka rady sołeckiej' gdy jej skład zmniejszył się do 2 osób.

2.

Do wyborów uzupełniających stosuje się zasady okeślone w niniejszym załączniku oraz
Statucie Sołectwa.

3.

Wyborów uzupełniaj ących nie przeprowadza się , gdy wygaśnięciemandatu nastąpiło
w terminie 6-ciu miesięcy do zakończenia kadencji.

