UCHWAŁA NR XXIII/248/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowej, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 r. do 1 września 2020 r. konsultacji z mieszkańcami
Sołectwa Przegędza
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie Sołectwa Przegędza, którego treść stanowi załącznik do uchwały Nr XL/453/09 z dnia
25 września 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Przegędza, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 14 ust. 1 skreśla się zdanie 2,
2) § 22 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 22. 1. Członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec stale zamieszkały w sołectwie,
wpisany do rejestru wyborców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
Wyborczy, niekarany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.”;
3) § 28 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 28.
Nowe wybory w przypadkach opisanych w §§ 25-27, winny być przeprowadzone do 30 dni od
odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu i do 60 dni od odwołania Rady Sołeckiej lub
któregoś z jej członków, względnie wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej,
z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 4.”;
4) dodaje się § 33 o następującej treści:
„§ 33.
W sytuacji ogłoszonego i trwającego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmującego w części lub całości obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydłużenia
kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w drodze odrębnej uchwały.”.
§ 2.
W Ordynacji wyborczej na Sołtysa Sołectwa Przegędza, której treść określa załącznik Nr 2 do statutu
Sołectwa Przegędza, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 3.
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na Sołtysa ma każdy mieszkaniec stale
zamieszkały w sołectwie, wpisany do rejestru wyborczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy.”;
2) § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 5.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) na Sołtysa ma każdy mieszkaniec stale
zamieszkujący w sołectwie, wpisany do rejestru wyborczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego.”;
3) § 9 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
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„§ 9. 1. Burmistrz Gminy i Miasta zarządza sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do
głosowania w wyborach sołtysa wg stanu na dzień wyborów.
2. W spisie wyborców wymienia się nazwisko, imię/imiona, imię ojca, datę urodzenia i adres
zamieszkania wyborcy oraz uwzględnia się miejsce na podpis i uwagi.”;
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10.
Burmistrz Gminy i Miasta:
1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
2) zapewnia komisjom wyborczym lokale, środki finansowe, techniczne i organizacyjne,
niezbędne do sprawnego przeprowadzenia wyborów,
3) rozpatruje skargi na działalność Komisji Wyborczej dla Gminy i Miasta,
4) podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów,
5) przekazuje Radzie Miejskiej informacje o przebiegu i wynikach wyborów oraz opinię w sprawie
ważności wyborów.”;
5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12.
Do zadań Miejskiej Komisji należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ordynacji wyborczej przez Obwodową
Komisję Wyborczą,
2) zapewnienie we współpracy z Burmistrzem organizacji wyborów,
3) przygotowanie i zarządzenie drukowania obwieszczeń, ich upowszechnianie i dostarczenie
Obwodowej Komisji Wyborczej,
4) określenie zasad funkcjonowania Obwodowej Komisji Wyborczej,
5) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa,
6) przygotowanie i zarządzenie druku kart do głosowania oraz przekazanie ich Obwodowej
Komisji Wyborczej,
7) rozpatrywanie skarg na działalność Obwodowej Komisji Wyborczej oraz udzielanie - w miarę
potrzeby - wytycznych i wyjaśnień Obwodowej Komisji Wyborczej,
8) ustalenie zbiorczych wyników wyborów i zarządzenie ich ogłoszenia,
9) rozpatrywanie protestów wyborczych,
10) przesłanie sprawozdania z przebiegu wyborów oraz opinii w sprawie ważności wyborów
Burmistrzowi i Radzie Miejskiej,
11) wydanie zaświadczenia o wyborze sołtysa na podstawie protokołu wyników wyboru,
12) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszej Ordynacji Wyborczej.”;
6) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13.
Do zadań Obwodowej Komisji Wyborczej należy:
1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
2) monitorowanie i zapewnienie w dniu wyborów przestrzegania przepisów prawa wyborczego
w miejscu i czasie głosowania,
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej,
4) przekazanie Miejskiej Komisji wyników głosowania oraz protokołu głosowania w obwodzie.”;
7) § 18 ust. 3 i 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 18. 3. Zgłaszając kandydatów na sołtysa należy podać jego nazwisko, imię (imiona), wiek,
zawód i miejsce zamieszkania.
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4. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu
zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem na karę
pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.”;
8) w § 23 w ust. 4 na końcu skreśla się kropkę i dopisuje słowa: „oraz Obwodowej Komisji Wyborczej.”
9) w § 25 na końcu dopisuje się zdanie: „W tym czasie Obwodowa Komisja Wyborcza pieczętuje też
karty do głosowania pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej, w miejscu oznaczonym na
umieszczenie tej pieczęci.”
10) § 26 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 26.
Przez cały czas trwania głosowania w lokalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej
50% składu komisji, w tym przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej lub jego zastępca.”;
11) § 29 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 29.
Wyborca nie umieszczony w spisie wyborców zostanie dopisany do spisu przez Obwodową
Komisję Wyborczą, jeżeli jest osobą pominiętą w spisie a udokumentuje, iż stale zamieszkuje
na terenie sołectwa a pracownik ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, na żądanie Komisji potwierdzi telefonicznie, że pominięcie jest wynikiem pomyłki
powstałej przy sporządzeniu spisu.”;
12) § 32 ust. 2 po słowie: „ustala” skreśla się słowo: „się”,
13) § 33 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 33. 2. W protokole należy podać w szczególności liczbę:
1) otrzymanych kart do głosowania,
2) niewykorzystanych kart do głosowania,
3) wyborców uprawnionych do głosowania,
4) wyborców, którym wydano karty do głosowania,
5) kart wyjętych z urny,
6) kart ważnych,
7) kart nieważnych,
8) głosów ważnych,
9) głosów nieważnych,
10) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.”;
14) § 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. 4. Protokół opatruje się pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej.”;
15) § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. 1. Na podstawie protokołu otrzymanego od Obwodowej Komisji Wyborczej, Miejska
Komisja ustala wyniki głosowania w sołectwie.”;
16) § 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie;
„§ 36. 5. Miejska Komisja rozpatruje protesty w ciągu 7 dni po upływie terminu do wnoszenia
protestów w składzie 3 członków, z udziałem zainteresowanych oraz przewodniczącego
Obwodowej Komisji Wyborczej lub jego zastępcy.”;
17) § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. 1. Miejska Komisja rozpatrując protesty rozstrzyga wstępnie o ważności wyborów oraz
o ważności wyboru Sołtysa.”;
18) w § 38 w ust. 1 i 2 słowa: „§ 36” zastępuje się słowami: „§ 37”.
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§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie
Województwa Śląskiego.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Strzoda
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