
UCHWAŁA NR XIV/96/2016
RADY GMINY PURDA

z dnia 26 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutów Sołectw Gminy Purda

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 z późn. zm) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W Statucie Sołectwa Pajtuny, stanowiącym załącznik nr 13 do Uchwały Nr VI-46/03 Rady Gminy Purda 
z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Purda (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego z 2003 r. nr 129, poz. 1681 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm); 

2) Uchwały Nr XXXVI/247/14 Rady Gminy Purda z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Purda (Dz. Urz. Woj. War-Maz z 2014 r. poz. 953 z późn. zm)". 

2) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków i Sołtysa jako jego 
przewodniczącego". 

3) do § 13 dodaje się ust 6 i 7 o brzmieniu: 

" 6. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy 1/10 (10%) mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania, zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 30 min. od 
pierwszego terminu i będzie ono ważne bez względu na liczbę uczestniczących osób. 

7. Informację o możliwości odbycia spotkania w drugim terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania". 

4) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie "1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybrana 
spośród uprawnionych uczestników spotkania. Członkiem komisji nie może być osoba, kandydująca do 
organów sołectwa, ani jej współmałżonek". 

5) w § 14 ust. 2, pkt. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

" 4) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru; 

5) ogłoszenie wyników wyboru". 

6) w §15 ust. 2-3 otrzymują brzmienie" 2. Kandydować na sołtysa i członka rady sołeckiej może osoba 
posiadająca bierne prawo wyborcze do Rady Gminy, zgłoszona przez mieszkańca sołectwa posiadającego 
czynne prawo wyborcze do rady gminy; 

3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie swojej 
nieobecności w dniu wyborów". 

7) do §15 dodaje się za ust. 3 ust. 4-5 w brzmieniu: 

"4. Ilość członków Rady Sołeckiej, w głosowaniu jawnym ustalają stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do Rady Gminy na spotkaniu wyborczym, przed wyborem rady sołeckiej; 

5. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się w oddzielnych głosowaniach". 

8) w § 16 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: " 3) na których pozostawiono zaznaczone: - więcej niż jedno nazwisko 
w przypadku wyboru sołtysa, - więcej o jedno nazwisko w stosunku do ustalonej ilości członków rady 
sołeckiej". 

9) w § 17. ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

" 1. Sołtysem wybrany zostaje kandydat, który uzyskał bezwzgledną większość ważnie oddanych głosów (ponad 
połowę- min 50% + 1 głos). 
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2. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej więkoszości, przeprowadza się ponowne 
wybory aż do skutku, z pośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.. 

3. Członkami Rady Sołeckiej zostaja kandydaci, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku równej ilości głosów uniemożliwających wybór 3-5 osób na 
członków Rady, przeprowadza się wybory aż do skutku". 

10) § 19 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Mandat soltysa i rady sołeckiej wygasa w przypadku: 

1) śmierci; 

2) zrzeczenia się; 

3) odwołania przed upływem kadencji; 

4) utraty prawa wybieralności. 

2. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez 
zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają 
postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska 
i utacili zaufanie mieszkańców sołectwa. 

3. Z pisemnym i uzasadnionym wnioskiem do Wójta o odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej może 
wystapić co najmniej 1/10 (10%) uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim mieszkańców. Do wniosku 
musi być dołączona lista zawierająca następujące rubryki: nazwisko i imię, adres zamieszkania, pesel 
i własnoręczny podpis. 

4.Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku zwołuje w ciągu 1 miesiąca zebranie wiejskie w celu 
przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej oraz wyborów 
uzupełniających. 

5. Z wnioskiem o odwołanie może się zwrócić do zebrania wiejskiego również wójt. 

6. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą sami złożyć rezygnację ze swoich funkcji. Pisemną rezygnację należy 
złożyć do Wójta. 

7.Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanych osób i w 
trybie głosowania tajnego i dla swojej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów".

2. W Statucie Sołectwa Zgniłocha, stanowiącym załącznik nr 23 do Uchwały Nr VI-46/03 Rady Gminy Purda 
z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Purda (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego z 2003 r. nr 129, poz. 1681 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm)

2) Uchwały Nr XXXVI/247/14 Rady Gminy Purda z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Purda ( Dz. Urz. Woj. War-Maz z 2014 r. poz. 953 z późn. zm)". 

2) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków i Sołtysa jako jego 
przewodniczącego". 

3) w § 12 za ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu "6. Ilość członków Rady Sołeckiej, w głosowaniu jawnym 
ustalają stali mieszkańcy sołectwa uprawieni do głosowania na spotkaniu wyborczym, przed wyborem Rady 
Sołeckiej".

3. W Statucie Sołectwa Nowa Kaletka, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr VI-46/03 Rady Gminy 
Purda z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Purda (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego z 2003 r. nr 129, poz. 1681 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm); 

2. Uchwały Nr XXXVI/247/14 Rady Gminy Purda z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Purda ( Dz. Urz. Woj. War-Maz z 2014 r. poz. 953 z późn. zm)". 
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2) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków i Sołtysa jako jego 
przewodniczącego"; 

3) w § 12 za ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu "6. Ilość członków Rady Sołeckiej, w głosowaniu jawnym 
ustalają stali mieszkańcy sołectwa uprawieni do głosowania na spotkaniu wyborczym, przed wyborem Rady 
Sołeckiej".

4. W Statucie Sołectwa Ostrzeszewo, stanowiącym załącznik nr 12 do Uchwały Nr VI-46/03 Rady Gminy 
Purda z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Purda (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego z 2003 r. nr 129, poz. 1681 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm); 

2) Uchwały Nr XXXVI/247/14 Rady Gminy Purda z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Purda ( Dz. Urz. Woj. War-Maz z 2014 r. poz. 953 z późn. zm)". 

2) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków i Sołtysa jako jego 
przewodniczącego". 

3) w § 12 za ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu "6. Ilość członków Rady Sołeckiej, w głosowaniu jawnym 
ustalają stali mieszkańcy sołectwa uprawieni do głosowania na spotkaniu wyborczym, przed wyborem Rady 
Sołeckiej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Purda 

Jolanta Wilga
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