
UCHWAŁA NR XLIX.582.2018
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany statutów sołectw

Na podstawie Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie 
przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy czym 5-
letnią kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której 
zmiana weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności Zebrania Wiejskiego wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do 
głosowania. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołectwa, mieszkańcy 
obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie może odbyć 
się w tym samym dniu po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego”;

3) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Sołectwie w liczbie 3 osób tj. Przewodniczący, 
zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Sołectwa oraz jedna osoba wskazana przez 
Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych”.

4) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) Kandydatów do Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać komitety wyborcze powołane 
w celu zgłaszania kandydata na Sołtysa i kandydatów na Członków Rady Sołeckiej”;

5) W Rozdziale 4, § 25 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym znajdującym się w miejscu ustalonym przez Burmistrza 
w zarządzeniu”.

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca”.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie 
przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy czym 5-
letnią kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której 
zmiana weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności Zebrania Wiejskiego wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do 
głosowania. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołectwa, mieszkańcy 
obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie może odbyć 
się w tym samym dniu po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego”;

3) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Sołectwie w liczbie 3 osób tj. Przewodniczący, 
zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Sołectwa oraz jedna osoba wskazana przez 
Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych”.

4) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) Kandydatów do Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać komitety wyborcze powołane 
w celu zgłaszania kandydata na Sołtysa i kandydatów na Członków Rady Sołeckiej”;

5) W Rozdziale 4, § 25 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym znajdującym się w miejscu ustalonym przez Burmistrza 
w zarządzeniu”.

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca”.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie 
przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy czym 5-
letnią kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której 
zmiana weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności Zebrania Wiejskiego wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do 
głosowania. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołectwa, mieszkańcy 
obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie może odbyć 
się w tym samym dniu po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego”;

3) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
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2) Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Sołectwie w liczbie 3 osób tj. Przewodniczący, 
zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Sołectwa oraz jedna osoba wskazana przez 
Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych”.

4) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) Kandydatów do Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać komitety wyborcze powołane 
w celu zgłaszania kandydata na Sołtysa i kandydatów na Członków Rady Sołeckiej”;

5) W Rozdziale 4, § 25 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym znajdującym się w miejscu ustalonym przez Burmistrza 
w zarządzeniu”.

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca”.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie 
przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy czym 5-
letnią kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której 
zmiana weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności Zebrania Wiejskiego wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do 
głosowania. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołectwa, mieszkańcy 
obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie może odbyć 
się w tym samym dniu po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego”;

3) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Sołectwie w liczbie 3 osób tj. Przewodniczący, 
zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Sołectwa oraz jedna osoba wskazana przez 
Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych”.

4) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) Kandydatów do Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać komitety wyborcze powołane 
w celu zgłaszania kandydata na Sołtysa i kandydatów na Członków Rady Sołeckiej”;

5) W Rozdziale 4, § 25 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym znajdującym się w miejscu ustalonym przez Burmistrza 
w zarządzeniu”.

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca”.

5. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:
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1) W Rozdziale 2, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie 
przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy czym 5-
letnią kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której 
zmiana weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności Zebrania Wiejskiego wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do 
głosowania. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołectwa, mieszkańcy 
obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie może odbyć 
się w tym samym dniu po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego”;

3) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Sołectwie w liczbie 3 osób tj. Przewodniczący, 
zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Sołectwa oraz jedna osoba wskazana przez 
Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych”.

4) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 dodaje się pkt 4) , który otrzymuje brzmienie:

„4) Kandydatów do Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać komitety wyborcze powołane 
w celu zgłaszania kandydata na Sołtysa i kandydatów na Członków Rady Sołeckiej”;

5) W Rozdziale 4, § 25 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym znajdującym się w miejscu ustalonym przez Burmistrza 
w zarządzeniu”.

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca”.

6. W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie 
przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy czym 5-
letnią kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której 
zmiana weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności Zebrania Wiejskiego wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do 
głosowania. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołectwa, mieszkańcy 
obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie może odbyć 
się w tym samym dniu po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego”;

3) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
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publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Sołectwie w liczbie 3 osób tj. Przewodniczący, 
zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Sołectwa oraz jedna osoba wskazana przez 
Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych”.

4) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) Kandydatów do Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać komitety wyborcze powołane 
w celu zgłaszania kandydata na Sołtysa i kandydatów na Członków Rady Sołeckiej”;

5) W Rozdziale 4, § 25 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym znajdującym się w miejscu ustalonym przez Burmistrza 
w zarządzeniu”.

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca”.

7. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie 
przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy czym 5-
letnią kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której 
zmiana weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności Zebrania Wiejskiego wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do 
głosowania. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołectwa, mieszkańcy 
obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie może odbyć 
się w tym samym dniu po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego”;

3) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Sołectwie w liczbie 3 osób tj. Przewodniczący, 
zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Sołectwa oraz jedna osoba wskazana przez 
Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych”.

4) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) Kandydatów do Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać komitety wyborcze powołane 
w celu zgłaszania kandydata na Sołtysa i kandydatów na Członków Rady Sołeckiej”;

5) W Rozdziale 4, § 25 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym znajdującym się w miejscu ustalonym przez Burmistrza 
w zarządzeniu”.

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca”.

Id: 33BBA5F9-0E65-4D09-91CD-B0D4BC2F2655. Podpisany Strona 5



8. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie 
przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy czym 5-
letnią kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której 
zmiana weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności Zebrania Wiejskiego wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do 
głosowania. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołectwa, mieszkańcy 
obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie może odbyć 
się w tym samym dniu po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego”;

3) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Sołectwie w liczbie 3 osób tj. Przewodniczący, 
zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Sołectwa oraz jedna osoba wskazana przez 
Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych”.

4) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) Kandydatów do Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać komitety wyborcze powołane 
w celu zgłaszania kandydata na Sołtysa i kandydatów na Członków Rady Sołeckiej”;

5) W Rozdziale 4, § 25 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym znajdującym się w miejscu ustalonym przez Burmistrza 
w zarządzeniu”.

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca”.

9. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie 
przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy czym 5-
letnią kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której 
zmiana weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności Zebrania Wiejskiego wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do 
głosowania. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołectwa, mieszkańcy 
obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie może odbyć 
się w tym samym dniu po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego”;

3) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:
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1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Sołectwie w liczbie 3 osób tj. Przewodniczący, 
zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Sołectwa oraz jedna osoba wskazana przez 
Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych”.

4) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie: „4) Kandydatów do Gminnej 
i Sołeckiej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać komitety wyborcze powołane w celu zgłaszania kandydata na 
Sołtysa i kandydatów na Członków Rady Sołeckiej”.

5) W Rozdziale 4, § 25 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym znajdującym się w miejscu ustalonym przez Burmistrza 
w zarządzeniu”.

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca”.

10. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie 
przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy czym 5-
letnią kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której 
zmiana weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności Zebrania Wiejskiego wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do 
głosowania. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców sołectwa, mieszkańcy 
obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie może odbyć 
się w tym samym dniu po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego”;

3) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Sołectwie w liczbie 3 osób tj. Przewodniczący, 
zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Sołectwa oraz jedna osoba wskazana przez 
Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych”.

4) W Rozdziale 4, § 22 ust. 1 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) Kandydatów do Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać komitety wyborcze powołane 
w celu zgłaszania kandydata na Sołtysa i kandydatów na Członków Rady Sołeckiej”;

5) W Rozdziale 4, § 25 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym znajdującym się w miejscu ustalonym przez Burmistrza 
w zarządzeniu”.

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna

Jerzy Majka
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