
 

 

UCHWAŁA NR III/22/2018 

RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany statutów sołectw 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust.2 pkt1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jaczów, w załączniku do załącznika  

nr 3 do uchwały nr XX/146/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 kwietnia 2016 r.: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Wybory są powszechne. Prawo wybierania ma każdy obywatel polski, który najpóźniej 

w dniu wyborów ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na terenie sołectwa z wyjątkiem ust. 2. 

2. Nie ma prawa wybierania osoba: 

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, 

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.”; 

2) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Członkom gminnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje 

wynagrodzenie. 

4. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia członków gminnej komisji wyborczej określa Wójt 

Gminy Jerzmanowa.”; 

3) w § 15: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Kandydat na sołtysa ma prawo wyznaczyć jednego męża zaufania  

do obwodowej komisji wyborczej.”; 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu: 

„6. Mężem zaufania może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ma ukończone 

18 lat i stale zamieszkuje na terenie sołectwa, z wyjątkiem przypadków określonych w § 2 ust. 2. 

7. Mężem zaufania nie może być: 

1) kandydat w wyborach, 
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2) członek komisji wyborczej. 

8. Mężowie zaufania przed przystąpieniem do swoich czynności przedstawiają przewodniczącemu 

obwodowej komisji wyborczej: 

1) dokument tożsamości, 

2) zaświadczenie podpisane przez kandydata na sołtysa, którego wzór określi gminna komisja 

wyborcza. 

9. Mężowie zaufania mają prawo w szczególności: 

1) być obecni podczas wszystkich czynności komisji wyborczej, do której zostali wyznaczeni, 

2) być obecni w lokalu wyborczym w czasie przygotowania lokalu do głosowania, w trakcie 

głosowania i podczas ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu, 

3) zgłaszać przewodniczącym komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia, 

4) wnosić uwagi do protokołu, z wymienieniem konkretnych zarzutów, 

5) być obecni przy sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania. 

10. Mężowie zaufania nie mogą w szczególności: 

1) wykonywać żadnych czynności członka komisji, 

2) pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień, 

3) liczyć, ani przeglądać kart do głosowania przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie głosowania  

i po jego zakończeniu.”; 

4) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. 1. Wybory w sołectwie przeprowadza obwodowa komisja wyborcza powołana przez gminną 

komisję wyborczą najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. 

2. W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzi 6 osób, w tym: 

1) z urzędu - 2 osoby wskazane przez Wójta Gminy Jerzmanowa spośród pracowników Urzędu Gminy 

Jerzmanowa, 

2) z urzędu - 2 osoby wskazane przez Radę Gminy Jerzmanowa spośród radnych Rady Gminy 

Jerzmanowa, 

3) 2 osoby zgłoszone spośród stałych mieszkańców sołectwa, na obszarze którego działa obwodowa 

komisja wyborcza, posiadających czynne prawo wyborcze, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 

mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. 

4. Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej powinno zawierać: nazwisko i imię, wiek, 

adres zamieszkania oraz zgodę na kandydowanie. 

5. Zgłoszenie składa się do Gminnej Komisji Wyborczej w terminie nie później niż 14 dni przed 

dniem wyborów. 

6. Jeżeli Komisja stwierdzi uchybienia w zgłoszeniu kandydata na członka obwodowej komisji 

wyborczej, które nie dadzą się usunąć, stwierdza nieważność zgłoszenia, powiadamiając jednocześnie 

zgłaszającego. 

7. W przypadku zgłoszeń  kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej, o których mowa 

w ust. 2 pkt 3, w liczbie większej niż 2, wybór członków obwodowej komisji wyborczej następuje 

w drodze losowania przeprowadzonego przez Gminną Komisję Wyborczą. 

8. Członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nie można łączyć z kandydowaniem na sołtysa  

lub członka rady sołeckiej.”; 
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5) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. 1. Członkom gminnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje 

wynagrodzenie. 

2. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia członków gminnej komisji wyborczej określa Wójt 

Gminy Jerzmanowa.”; 

6) § 20 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po upływie terminu rejestracji kandydatów na sołtysa gminna komisja wyborcza ustala 

w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów zgłoszonych na sołtysa. 

2. Po upływie terminu rejestracji kandydatów na członków rady sołeckiej gminna komisja wyborcza 

ustala w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów na członków rady sołeckiej.”; 

7) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Gminy Jerzmanowa 

i Obwodowej Komisji Wyborczej.”; 

8) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. 1. Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców sporządzonego w oparciu 

o prowadzony w Urzędzie Gminy Jerzmanowa rejestr wyborców. 

2. Spis wyborców sporządza Wójt Gminy Jerzmanowa najpóźniej w terminie 7 dni przed dniem 

wyborów. 

3. W spisie wyborców umieszcza się: nazwisko, imiona, datę urodzenia, imię ojca, numer PESEL, 

adres zamieszkania wyborcy i uwzględnia się miejsce na podpis wyborcy. 

4. Spis wyborców, karty do głosowania, formularze protokołów oraz pieczęci obwodowej komisji 

wyborczej przekazuje się Przewodniczącym komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokali 

wyborczych. 

5. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie 

umożliwiającej wyborcom swobodne korzystanie z nich. 

6. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta,  

po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią komisji oraz ustala liczbę otrzymanych kart  

do głosowania. 

7. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym powinno  

być obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji 

lub jego zastępca. 

8. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej mogą 

przebywać przedstawiciele kandydatów na sołtysa jako  mężowie zaufania w liczbie 1 dla każdego 

kandydata. 

9. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód 

osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 

10. Wyborca wpisany do spisu wyborców otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą  

dla przeprowadzanych wyborów. 

11. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej. 

12. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Gminy Jerzmanowa i obwodowej 

komisji wyborczej. 

13. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność 

głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym. 

14. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny. 
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15. W dniu wyborów w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, 

jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona. 

16. Przewodniczący obwodowej 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.”; 

9) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25. 1. Kart podartych nie liczy się przy ustalaniu wyników głosowania. 

2. Karty z poczynionymi dopiskami są liczone przy ustalaniu wyników głosowania.”; 

10) w § 26: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi: 

1) przy wyborze Sołtysa znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata, 

2) przy wyborze Rady Sołeckiej znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej  

tylu kandydatów, ile wynosi liczba członków ustalona w Statucie Sołectwa.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nieważne są karty bez pieczęci, o których mowa w § 21 ust. 4”; 

11) § 30 otrzymuje brzmienie: „§ 30. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej 

komisji wyborczej uczestniczące w jego sporządzaniu.”; 

12) § 34 otrzymuje brzmienie: „§ 34. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład gminnej komisji 

wyborczej uczestniczące w jego sporządzaniu.”; 

13) w § 37 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) utraty prawa wybieralności”. 

2. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jerzmanowa, w załączniku do załącznika  

nr 4 do uchwały nr XX/146/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Wybory są powszechne. Prawo wybierania ma każdy obywatel polski, który najpóźniej 

w dniu wyborów ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na terenie sołectwa z wyjątkiem ust. 2. 

2. Nie ma prawa wybierania osoba: 

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, 

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.”; 

2) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Członkom gminnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje 

wynagrodzenie. 

4. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia członków gminnej komisji wyborczej określa Wójt 

Gminy Jerzmanowa.”; 

3) w § 15: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Kandydat na sołtysa ma prawo wyznaczyć jednego męża zaufania do 

obwodowej komisji wyborczej.”; 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu: 
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„6. Mężem zaufania może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ma ukończone 

18 lat i stale zamieszkuje na terenie sołectwa, z wyjątkiem przypadków określonych w § 2 ust. 2. 

7. Mężem zaufania nie może być: 

1) kandydat w wyborach, 

2) członek komisji wyborczej. 

8. Mężowie zaufania przed przystąpieniem do swoich czynności przedstawiają przewodniczącemu 

obwodowej komisji wyborczej: 

1) dokument tożsamości, 

2) zaświadczenie podpisane przez kandydata na sołtysa, którego wzór określi gminna komisja 

wyborcza. 

9. Mężowie zaufania mają prawo w szczególności: 

1) być obecni podczas wszystkich czynności komisji wyborczej, do której zostali wyznaczeni, 

2) być obecni w lokalu wyborczym w czasie przygotowania lokalu do głosowania, w trakcie 

głosowania i podczas ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu, 

3) zgłaszać przewodniczącym komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia, 

4) wnosić uwagi do protokołu, z wymienieniem konkretnych zarzutów, 

5) być obecni przy sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania. 

10. Mężowie zaufania nie mogą w szczególności: 

1) wykonywać żadnych czynności członka komisji, 

2) pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień, 

3) liczyć, ani przeglądać kart do głosowania przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie głosowania i po 

jego zakończeniu.”; 

4) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. 1. Wybory w sołectwie przeprowadza obwodowa komisja wyborcza powołana przez gminną 

komisję wyborczą najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. 

2. W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzi 6 osób, w tym: 

1) z urzędu - 2 osoby wskazane przez Wójta Gminy Jerzmanowa  spośród pracowników Urzędu Gminy 

Jerzmanowa, 

2) z urzędu - 2 osoby wskazane przez Radę Gminy Jerzmanowa spośród radnych Rady Gminy 

Jerzmanowa, 

3) 2 osoby zgłoszone spośród stałych mieszkańców sołectwa, na obszarze którego działa obwodowa 

komisja wyborcza, posiadających czynne prawo wyborcze, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 

mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. 

4. Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej powinno zawierać: nazwisko i imię, wiek, 

adres zamieszkania oraz zgodę na kandydowanie. 

5. Zgłoszenie składa się do Gminnej Komisji Wyborczej w terminie nie później niż 14 dni przed 

dniem wyborów. 

6. Jeżeli Komisja stwierdzi uchybienia w zgłoszeniu kandydata na członka obwodowej komisji 

wyborczej, które nie dadzą się usunąć, stwierdza nieważność zgłoszenia, powiadamiając jednocześnie 

zgłaszającego. 
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7. W przypadku zgłoszeń  kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej, o których mowa 

w ust. 2 pkt 3,  w liczbie większej niż 2, wybór członków obwodowej komisji wyborczej następuje 

w drodze losowania przeprowadzonego przez Gminną Komisję Wyborczą. 

8. Członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nie można łączyć z kandydowaniem na sołtysa  

lub członka  rady sołeckiej.”; 

5) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. 1. Członkom gminnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje 

wynagrodzenie. 

2. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia członków gminnej komisji wyborczej określa Wójt 

Gminy Jerzmanowa.”; 

6) w § 20 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po upływie terminu rejestracji kandydatów na sołtysa gminna komisja wyborcza ustala 

w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów zgłoszonych na sołtysa. 

2. Po upływie terminu rejestracji kandydatów na członków rady sołeckiej gminna komisja wyborcza 

ustala w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów na członków rady sołeckiej.”; 

7) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Gminy Jerzmanowa 

i Obwodowej Komisji Wyborczej.”; 

8) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. 1. Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców sporządzonego w oparciu 

o prowadzony w Urzędzie Gminy Jerzmanowa rejestr wyborców. 

2. Spis wyborców sporządza Wójt Gminy Jerzmanowa najpóźniej w terminie 7 dni przed dniem 

wyborów. 

3. W spisie wyborców umieszcza się: nazwisko, imiona, datę urodzenia, imię ojca, numer PESEL, 

adres zamieszkania wyborcy i uwzględnia się miejsce na podpis wyborcy. 

4. Spis wyborców, karty do głosowania, formularze protokołów oraz pieczęci obwodowej komisji 

wyborczej przekazuje się Przewodniczącym komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokali 

wyborczych. 

5. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie 

umożliwiającej wyborcom swobodne korzystanie z nich. 

6. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta,  

po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią komisji oraz ustala liczbę otrzymanych kart  

do głosowania. 

7. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym powinno  

być obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji 

lub jego zastępca. 

8. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej mogą 

przebywać przedstawiciele kandydatów na sołtysa jako  mężowie zaufania w liczbie 1 dla każdego 

kandydata. 

9. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód 

osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 

10. Wyborca wpisany do spisu wyborców otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą  

dla przeprowadzanych wyborów. 

11. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej. 
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12. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Gminy Jerzmanowa i obwodowej 

komisji wyborczej. 

13. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność 

głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym. 

14. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny. 

15. W dniu wyborów w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, 

jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona. 

16. Przewodniczący obwodowej 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.”; 

9) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25. 1. Kart podartych nie liczy się przy ustalaniu wyników głosowania. 

2. Karty z poczynionymi dopiskami są liczone przy ustalaniu wyników głosowania.”; 

10) w § 26: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi: 

1) przy wyborze Sołtysa znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata, 

2) przy wyborze Rady Sołeckiej znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej  

tylu kandydatów, ile wynosi liczba członków ustalona w Statucie Sołectwa”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nieważne są karty bez pieczęci, o których mowa w § 21 ust. 4.”; 

11) § 30 otrzymuje brzmienie: „§ 30. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej 

komisji wyborczej uczestniczące w jego sporządzaniu. ” 

12) § 34 otrzymuje brzmienie: „§ 34. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład gminnej komisji 

wyborczej uczestniczące w jego sporządzaniu.”; 

13) w § 37 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) utraty prawa wybieralności”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Jerzmanowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

T. Kozakowski 
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