
Załącznik nr 1.22 

do Zarządzenia Nr 97 

Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki  

z dnia 19 września 2022r. 

 

UCHWAŁA Nr ……/……/22 

RADY MIASTA I GMINY WISKITKI 

z dnia ………………….. 2022r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr 90/X/11 Rady Gminy Wiskitki  z dnia 26 października 2011r. 

w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Kozłowice 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 7 

i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, 

poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), po przeprowadzonych konsultacjach 

z mieszkańcami Sołectwa Nowe Kozłowice, Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co 

następuje: 

 

§1.  W Statucie Sołectwa Nowe Kozłowice stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały 

Nr 90/X/11 Rady Gminy Wiskitki  z dnia 26 października 2011r. 

w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Kozłowice  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. 

Nr 222 poz. 6766) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1:  

a) wprowadza się numerację ustępów:  

− zdanie pierwsze § 1 otrzymuje oznaczenie ust. 1, 

− zdanie drugie § 1 oznaczone jako ust. 1 otrzymuje oznaczenie ust. 2, 

b) ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.),”, 

2) w § 2:  

a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

„1.) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Wiskitki;” 

b) pkt 2) otrzymuje brzmienie:  

„2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki;”, 

c) pkt 7) otrzymuje brzmienie:  

„7) sołtysie – należy przez to rozumieć przewodniczącego organu pomocniczego – 

sołtysa Sołectwa Nowe Kozłowice;”, 

d) po pkt 8) dodaje się pkt 9) o treści:  

„9) radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Miasta i Gminy Wiskitki.”, 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Kadencja sołtysa i rady sołeckiej równa jest kadencji Rady. Po upływie kadencji 

dotychczasowy sołtys pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa.”, 

4) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  



„2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się 

na podstawie prowadzonego przez Burmistrza stałego rejestru wyborców, o którym 

mowa w art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1277 z późn. zm.).”, 

5) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu 

wiejskim;”, 

6) § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej.”, 

7) w § 14 uchyla się ust. 3, 

8) w § 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów uprawnionych 

do głosowania na zebraniu wiejskim.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej na nową kadencję przeprowadza się 

nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia ustalenia wyników wyborów do Rady,  

zgodnie z art. 447 i 448 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1277), przy czym zarządzenie przeprowadzenia wyborów następuje 

nie później niż w 3 miesiące od tego dnia.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej 

ma każda osoba mająca prawo do głosowania na zebraniu wiejskim.”, 

d) uchyla się ust. 5, 

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach sołtysa i członków rady 

sołeckiej posiadają osoby posiadające czynne prawo wyborcze, z wyjątkiem osób, o 

których mowa w art. 11 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1277).”, 

9) w § 18:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej 

członków oraz odwołania sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków 

zarządza i zwołuje Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania.”, 

b) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zwrot: „z zastrzeżeniem § 31 

ust. 2.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści: 

„4. Dzień i godzinę oraz miejsce obrad zebrania wiejskiego, o którym mowa 

w ust. 1-3 Burmistrz podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przejęty w sołectwie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiskitki.”, 
 



10)  w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim 

wymagana jest obecność co najmniej 1/5 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu 

wiejskim.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli w wyznaczonym terminie na zebraniu wiejskim obecnych jest mniej niż 1/5 

osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim wybory sołtysa i rady sołeckiej 

przeprowadza się w drugim terminie, w tym samym dniu, po upływie 20 minut od 

pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 o treści: 

„3. Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczące kworum stosuje się odpowiednio do zebrań 

wiejskich zwoływanych w innych przypadkach określonych w niniejszym Statucie.”, 

11) w § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Wiskitki i napisem, odpowiednio "Karta do głosowania w wyborach 

na sołtysa" lub "Karta do głosowania w wyborach do Rady Sołeckiej", na której wpisuje 

się nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów. Po lewej stronie, obok imienia 

i nazwiska każdego z kandydatów umieszcza się kratkę.”, 

12) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. 1. Głosowanie polega na: 

1) w przypadku wyboru sołtysa – na podstawieniu znaku „X” w kratce 

umieszczonej obok imienia i nazwiska tego z kandydatów, na którego oddaje 

się swój głos; 

2) w przypadku wyboru rady sołeckiej  – na postawieniu znaku „X” w kratce 

umieszczonej obok imienia i nazwiska tego z kandydatów, na którego oddaje 

się swój głos.”, 

13) w § 24 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku wyboru rady sołeckiej osoba uprawniona do głosowania może oddać 

swój głos na tylu kandydatów, ilu członków ma liczyć rada sołecka zgodnie z uchwałą 

Zebrania Wiejskiego.”; 

14) § 27 otrzymuje brzmienie: 

„§ 27. Głos jest nieważny, jeżeli: 

1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta; 

2) karta do głosowania jest inna, niż sporządzona przez komisję skrutacyjną; 

3) oddano głos na więcej niż jednego kandydata w przypadku wyboru sołtysa; 

4) oddano głosy na większą liczbę kandydatów niż liczba członków rady sołeckiej 

ustalona w uchwale Zebrania Wiejskiego.”, 

15) w § 29: 

a) ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) osoba lub osoby uprawnione do głosowania na zebraniu wiejskim, których wniosek 

uzyskał poparcie co najmniej 1/5 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu 



wiejskim. Poparcie winno być udzielone przez  podanie na liście osób popierających 

wniosek: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, własnoręcznego podpisu oraz daty 

jego złożenia.”, 

b) uchyla się ust. 3, 

16) § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wyborów uzupełniających można nie przeprowadzać, jeżeli do końca kadencji 

pozostało mniej niż 3 miesiące.”; 

17) § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach 

uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji członków 

organów sołectwa wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 18  ust. 1.", 

18) występujące w Statucie Sołectwa Nowe Kozłowice,  użyte w różnych odmianach 

wyrażenia: 

a) „Wójt” lub „Wójt Gminy” - zastępuje się użytym we właściwej odmianie wyrażeniem 

„Burmistrz”; 

b) „Rada Gminy” lub „Rada Gminy Wiskitki” – zastępuje się użytym we właściwej 

odmianie wyrażeniem „Rada”; 

c)  „Urząd Gminy Wiskitki” – zastępuje się użytym we właściwej odmianie wyrażeniem  

„Urząd Miasta i Gminy Wiskitki”. 

§ 2. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwająca w dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały upływa wraz z końcem kadencji Rady wybranej w wyborach przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
 


