
 

 

UCHWAŁA NR III/18/18 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cmolas 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale XLII/331/06 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 września 2006r. w sprawie  uchwalenia 

statutu sołectwa Cmolas ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego Nr 132, poz.1827, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w paragrafie 6 ust. 3 zdanie pierwsze, otrzymuje brzmienie: Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat 

licząc od dnia wyborów i kończy się po zakończonej kadencji rady gminy. 

2) w załączniku do uchwały SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA DLA WYBORU SOŁTYSA 

SOŁECTWA CMOLAS, 

- artykuł 3 otrzymuje brzmienie: Wybieranym może być każdy mieszkaniec Sołectwa komu 

przysługuje bierne prawo wyborcze do rady gminy. 

- artykuł 12 otrzymuje brzmienie: Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w terminie 30 dni przed 

wyznaczoną datą wyborów do Urzędu Gminy (w godzinach pracy Urzędu). W razie nie zgłoszenia 

kandydata na Sołtysa z danego Sołectwa lub zgłoszenia tylko jednej kandydatury termin 

zgłaszania kandydatów przesuwa się o pięć dni. O przedłużeniu zgłaszania kandydatów Wójt 

Gminy informuje mieszkańców danego Sołectwa. 

- artykuł 18 otrzymuje brzmienie: Za ważny uznaje się głos, gdy: 

1. Wyborca głosuje stawiając na karcie do głosowania znak „x” lub"+" w kratce z lewej strony obok 

nazwiska tylko jednego z kandydatów. 

2. W przypadku głosowania na jednego kandydata na karcie do głosowania, wyborca głosuje na 

kandydata, stawiając znak „×” lub "+" w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok 

nazwiska kandydata. Postawienie znaku „×” lub „+" w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony 

obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na 

sołtysa. 

- artykuł 22 otrzymuje brzmienie: 

1. Głos uznaje się za nieważny: 

1) jeżeli na karcie do głosowania znak „×” lub „+” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk 

dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata na 

sołtysa, 
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2) jeżeli na karcie do głosowania znak „×” lub „+” postawiono w kratce oznaczonej słowem „TAK” 

i w kratce oznaczonej słowem „NIE”, albo nie postawiono tego znaku w żadnej kratce kandydata na 

sołtysa. 

2. Nieważne są również karty do głosowania nie opatrzone okrągłą pieczęcią Urzędu Gminy. 

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków 

nie wpływa na ważność głosu. 

- artykuł 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wygaśnięcie mandatu Sołtysa następuje w przypadku: 

1) śmierci, 

2) zrzeczenia się, 

3) odwołania przed upływem kadencji, 

4) zmiany granic lub likwidacji sołectwa. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
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