
Uchwała Nr IV.32.2015 

Rady Gminy Nadarzyn 

                                                        z dnia  6 lutego 2015 roku 

 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 

2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.  

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r, Nr 

197, poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn, uchwala co następuje:  

§ 1. 

W załącznikach od nr 1 do nr 15 do uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 

29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw zmienionej Uchwałą Nr 

LI/784/2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 sierpnia 2006r. oraz Uchwałą Nr V/25/2011 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2011 r. dokonuje się następujących zmian: 

1) § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Zebranie Wiejskie, na którym ma być 

dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt 

Gminy określa miejsce i termin zebrania oraz wyznacza, za zgodą Przewodniczącego 

Rady Gminy, radnego na przewodniczącego zebrania wiejskiego” 

2) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i 

Rady Sołeckiej wymagana jest obecność na Zebraniu Wiejskim co najmniej 1/5 

stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrze 

wyborców.”  

b) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Liczbę stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie rejestru 

wyborców wg stanu na dzień wyborów.” 

c) ust.  4 otrzymuje następujące brzmienie: „Mieszkańcy uprawnieni do głosowania 

podpisują listę obecności po wcześniejszym ustaleniu na podstawie aktualnego 

dokumentu tożsamości, iż dana osoba znajduje się w rejestrze wyborców. W tym 

celu Wójt Gminy zobowiązany jest zapewnić obsługę pracownika Urzędu Gminy 

uprawnionego do prowadzenia rejestru wyborców. 

d) Dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: „Osoby nieuprawnione do 

głosowania, obecne na zebraniu wpisują się na listę dodatkową.” 

3) § 22 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1.  Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują na kartach do głosowania 

opatrzonych pieczęcią Rady Gminy i podpisami Komisji Skrutacyjnej. 

2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy otrzymują kartę do głosowania po 

wyczytaniu nazwiska przez komisję skrutacyjną. 

3. W wyborach Sołtysa na karcie do głosowania głosujący obok imienia i nazwiska 

kandydata zaznacza odpowiednio: 

a. w przypadku jednego kandydata – znak x w kratce przy wyrazie „Tak” 

jeśli opowiada się za wyborem danego kandydata lub znak x w kratce przy 

wyrazie „Nie” jeśli na danego kandydata nie oddaje swojego głosu, 



b. w przypadku dwóch i więcej kandydatów – znak x w kratce przy nazwisku 

kandydata, za wyborem którego opowiada się głosujący 

c. nieważne są głosy na kartach przedartych; innych niż ustalono w ust. 1; na 

których zaznaczono jednocześnie wyraz „Tak” i „Nie”; na których nie 

zaznaczono ani „Tak” ani „Nie”; na których zaznaczono kratki przy więcej 

niż jednym nazwisku; na których nie zaznaczono kratki przy żadnym 

nazwisku, 

4. W wyborach Rady Sołeckiej na karcie do głosowania głosujący zaznacza znak x w 

kratce przy nazwisku kandydata, za wyborem którego opowiada się. Nieważne są 

głosy na kartach przedartych; innych niż ustalono w ust. 1; na których nie 

zaznaczono znaku x przy żadnym nazwisku; na których zaznaczono znak x przy 

większej ilości kandydatów do Rady Sołeckiej niż jest miejsc do obsadzenia; 

5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów. 

6. W przypadku równej liczby głosów Przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe 

głosowanie. 

7. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydaci uzyskali ponownie równą liczbę głosów, 

zarządza się powtórne zebranie wyborcze w ciągu 30 dni”. 

4) § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Zebranie Wiejskie zwoływane jest w 

miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.” 

 

 § 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 3.    
Uchwała wchodzi w życie w trybie przewidzianym o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 


