
 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

z dnia 

w sprawie zmian statutów sołectw 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce, po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw, uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku  Nr 1 do Uchwały Nr XLV/709/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Brzegi ( Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 633, 

poz.5160) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 



 

 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 2. W załączniku  Nr 1 do Uchwały Nr XLV/710/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Byszyce  ( Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 633, 

poz.5161) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 



 

 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/711/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce  

z 26 października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Chorągwica ( t.j.: Dz. Urz.Woj Mał. z 2013 r., 

poz. 7713) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 



 

 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 4. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/712/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r.w sprawie statutu sołectwa Czarnochowice (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 634, 

poz.5163)  wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 



 

 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/713/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Dobranowice (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 634, 

poz.5164) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 



 

 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 6.  W załączniku Nr 1 do Uchwały NR XLV/714/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Golkowice (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 634, 

poz.5165) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 



 

 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 7.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/716/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r.w sprawie statutu sołectwa Grabie  (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 634, 

poz.5167) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 



 

 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 8.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/717/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r.w sprawie statutu sołectwa Grabówki (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 634, 

poz.5168) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 



 

 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 9.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/718/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Grajów (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 634, 

poz.5169) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  



 

 

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 10.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/715/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r.w sprawie statutu sołectwa Gorzków  (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 634, 

poz.5166) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 



 

 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 11. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/719/2010 Rady Miejskiej W Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r.w sprawie statutu sołectwa Jankówka (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 634, 

poz.5170) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 



 

 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 12. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/720/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Janowice (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 634, 

poz.5171) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 



 

 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 13.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/721/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Kokotów (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 634, 

poz.5172) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 



 

 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 14.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/722/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Koźmice Małe (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 635, 

poz.5173) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 



 

 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 15.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/723/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Koźmice Wielkie (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., 

Nr 635, poz.5174) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 



 

 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 16. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/724/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Lednica Górna  (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 635, 

poz.5175) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 



 

 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 17.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/725/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Mała Wieś (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 635, 

poz.5176) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 



 

 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 18.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/726/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Mietniów (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 635, 

poz.5177) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  



 

 

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 19.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/727/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r.w sprawie statutu sołectwa Pawlikowice  (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 635, 

poz.5178) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 



 

 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 20. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/728/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Podstolice (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 636, 

poz.5180) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  



 

 

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 21.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/729/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Raciborsko (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 636, 

poz.5181) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  



 

 

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 22. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/730/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Rożnowa (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 636, 

poz.5182) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 



 

 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 23.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/731/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Siercza (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 636, 

poz.5183) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 



 

 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 24. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/732/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Strumiany (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 636, 

poz.5184) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  



 

 

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 25. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/733/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Sułków (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 636, 

poz.5185) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 



 

 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 26. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr  XLV/734/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Sygneczów (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 636, 

poz.5186) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 



 

 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 27. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/735/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Śledziejowice (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 636, 

poz.5187) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 



 

 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 28. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/736/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Węgrzce Wielkie (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., 

Nr 636, poz.5188) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  



 

 

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 29.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr  XLV/737/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Zabawa (Dz. Urz.Woj Mał. z 2010 r., Nr 636, 

poz.5189) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie :  

"§ 6. Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 5 lat i kończy się wraz 

z wyborem nowych organów."; 

2) w § 7 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków   o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim."; 



 

 

3) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

"5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy"; 

4) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"11.Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce."; 

5) w § 19 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

"13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:  

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji;  

2) Sołecką Komisję Wyborczą.  Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do 

komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym 

posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji 

Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji.  Członkiem 

komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej."; 

6) w § 19 ust.14 otrzymuje brzmienie:  

"14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, 

zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również 

stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. 

Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania 

jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. 

Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami 

zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed 

terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. 

Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich 

form agitacji wyborczej w dniu wyborów." 

7) w § 28 ust. 3 - uchyla się. 

§ 30. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

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

2. Przepisy statutów sołectw, o których mowa  w: § 1 pkt 1,  § 2 pkt  1,  § 3 pkt 1, § 4 pkt 1 , § 5 pkt.1, 

§ 6 pkt 1, § 7 pkt 1, § 8 pkt 1, § 9 pkt 1, § 10 pkt 1,§ 11 pkt 1,§ 12 pkt 1,§ 13 pkt 1,§ 14 pkt 1,,§ 15 

pkt 1, § 16 pkt 1, § 17 pkt 1, § 18 pkt 1, § 19 pkt 1,§ 20 pkt 1,§ 21 pkt 1,§ 22 pkt 1, § 23 pkt 1, § 24 

pkt 1, § 25 pkt 1, § 26 pkt 1, § 27 pkt 1, § 28 pkt 1 oraz § 29 pkt 1,w brzmieniu nadanym niniejszą 

uchwałą mają zastosowanie do kadencji organów sołectw następujących po kadencji, w czasie której 

niniejsza uchwała weszła w życie.



 

 

Uzasadnienie 

Proponowane zmiany statutach wszystkich sołectw mają na celu dostosowanie statutów 

do aktualnych przepisów i potrzeb. Zmiany te dotyczą: 

− dostosowania czasu trwania kadencji sołtysów i rad sołeckich do aktualnej długości kadencji 

organów Gminy przedłużając dotychczasową kadencję wybieranych przez mieszkańców 

organów sołectw z czterech do pięciu lat, 

− aktualizacji zapisów  § 7 ust.1 pkt.10 statutów, dotyczących  podejmowanie przez zebrania 

wiejskie uchwał w sprawie wniosków  o przyznanie środków z funduszu sołeckiego poprzez 

wskazanie w przepisie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim, 

− aktualizacji zapisów § 19 ust.5 statutów, poprzez wskazanie aktualnej ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. Kodeks wyborczy. 

− zmiany terminu wyborów określonego w § 19 ust.11 statutów, 

− doprecyzowania zapisów dot. organizacji komisji wyborczych zawartych w  § 19 ust.13 i 14 

statutów, 

− uchylenia ust. 3 w § 28 dotyczącego nadzoru i kontroli działalności finansowej sołectw. 

Uznano, że istniejący zapis w  § 28 ust. 2  wskazujący, że nadzór nad działalnością sołectwa 

sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka jest 

wystarczający. 

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do przeprowadzenia 

zmian  statutów sołectw  niezbędne są konsultacje z mieszkańcami. 

 


