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UCHWAŁA NR VII/58/2019
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedlisko
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 7, art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Sołectwa Siedlisko Rada Gminy Siedlisko uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr V/42/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie nadania
Statutu Sołectwu Siedlisko (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1237 z 18 kwietnia 2019 roku), wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Prawo udziału w Zebraniach Wiejskich mają mieszkańcy Sołectwa.”;
2. § 14 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza się nie później niż na 60 dni przed upływem
kadencji sołtysa i rady sołeckiej. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na
zebraniu wiejskim zwoływanym nie później niż 14 dni przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy.”;
3. w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed upływem
kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich przyczyny.”;
4. § 14 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
“Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel
polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa.”;
5. w § 14 wprowadza się ust. 6 w brzmieniu:
“Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.”;
6. w § 14 wprowadza się ust. 7 w brzmieniu:
„Nie mają prawa wybierania osoby:
1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
2. pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3. ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.”;
7. w § 15 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
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„Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach sołtysa i do rady sołeckiej przysługuje
osobie mającej czynne prawo wyborcze.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Chilicka

