Rozdział 5
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 16.1.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy określając termin wyborów,
siedzibę obwodowej komisji wyborczej, kalendarz wyborczy oraz godziny otwarcia lokalu
wyborczego w dniu głosowania.
2.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję przeprowadza się nie później niż 6 miesięcy
od wyborów do Rady Gminy.
3.Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkujących na obszarze działania Sołectwa.
4.Prawo wybierania na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który
posiada czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
5.Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
6.Spis wyborców sporządza Wójt Gminy na podstawie rejestru wyborców.
7.Spis wyborców udostępniany jest do wglądu mieszkańcom Sołectwa w Urzędzie Gminy.
8.Wybory na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej są: powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
9.Wybory odbywają się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej znajdującym się na terenie
sołectwa.
10.Kandydować na Sołtysa i do Rady Sołeckiej może każdy, kto posiada prawo wybierania i stale
zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.
11.Kandydat na Sołtysa nie może jednocześnie kandydować na członka Rady Sołeckiej.
§ 17.1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Gminnej Komisji
Wyborczej w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
2.Zgłoszenie kandydata na Sołtysa powinno być poparte podpisami co najmniej 15 osób, a na
członków Rady Sołeckiej co najmniej 10 osób, stale zamieszkałych w Sołectwie.
3.Kandydat na Sołtysa może zgłosić listę do 5 kandydatów do Rady Sołeckiej.
4.Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.
5.Do każdego zgłoszenia kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej należy dołączyć pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu
prawa wybieralności.
6.Gminna Komisja Wyborcza na podstawie pisemnych zgłoszeń rejestruje kandydatów na Sołtysa
i członka Rady Sołeckiej w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego oraz podaje do
wiadomości wyborców dane o kandydatach w sposób zwyczajowo przyjęty.
7.W przypadku niezgłoszenia żadnego kandydata na Sołtysa przedłuża się termin zgłaszania
o 3 dni, informując o tym mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
8.Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, wówczas
wyborów w tym sołectwie nie przeprowadza się a wybór na Sołtysa dokonany będzie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim.
9.Jeżeli zgłoszony został 1 kandydat na Sołtysa, to wyborów nie przeprowadza się, a osobę
zgłoszoną uznaje się za wybraną.

10.Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Sołeckiej jest mniejsza lub równa
ilości o której mowa w §8 ust.1, to wyborów się nie przeprowadza, a osoby zgłoszone uznaje się
za wybrane.
11. Gminna Komisja Wyborcza, w przypadkach opisanych w ust.9 i ust.10, sporządza protokół
z obsadzenia mandatu Sołtysa i członków Rady Sołeckiej bez głosowania.
12.W przypadku gdy zostało wybranych mniej niż 5 członków Rady Sołeckiej przeprowadza się
wybory uzupełniające na najbliższym Zebraniu Wiejskim.
13.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i członka Rady Sołeckiej w głosowaniu tajnym spośród
kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.
§18.1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadzają:
1) Gminna Komisja Wyborcza – licząca 3 osoby,
2) Obwodowa Komisja Wyborcza – licząca 4 osoby.
2.Członków Gminnej Komisji Wyborczej powołuje i wyznacza termin pierwszego posiedzenia w
drodze zarządzenia Wójt Gminy, spośród pracowników samorządowych.
3.Obowdową Komisję Wyborczą powołuje Gminna Komisja Wyborcza spośród wyborców
zgłoszonych przez kandydatów na Sołtysa i kandydatów na członków Rady Sołeckiej,
z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.7-8.
4.W skład Obwodowej Komisji Wyborczej wchodzi z urzędu, jako członek, 1 osoba wskazana
przez Wójta Gminy spośród pracowników samorządowych.
5.Kandydatowi na Sołtysa i kandydatowi na członka Rady Sołeckiej przysługuje prawo zgłoszenia
tylko jednego kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej spośród wyborców stale
zamieszkałych na terenie sołectwa. Kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej
zgłasza się na piśmie do Gminnej Komisji Wyborczej w terminie określonym w kalendarzu
wyborczym. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania i zgodę kandydata
na kandydowanie do składu komisji wyborczej.
6.W przypadku zgłoszenia do składu Obwodowej Komisji Wyborczej, w trybie określonym w ust.5,
więcej niż 3 kandydatów, o składzie komisji decyduje losowanie przeprowadzone przez Wójta.
7.Jeżeli, w trybie określonym w ust. 5, zgłoszono mniej niż 3 kandydatów na członków Obwodowej
Komisji Wyborczej, brakującą liczbę kandydatów zgłasza Wójt Gminy spośród wyborców stale
zamieszkałych na terenie Sołectwa lub pracowników samorządowych.
8.Członkami Obwodowej Komisji Wyborczej nie mogą być kandydaci na Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej oraz ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo oraz małżonkowie zstępnych
i powinowatych.
9.Zmian i uzupełnień w składzie Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej
dokonuje Wójt Gminy.
10.Pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej zwołuje Gminna Komisja Wyborcza.
Gminna Komisja Wyborcza i Obwodowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera
ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.
11. Do zadań Gminnej Komisji Wyborczej należy:
1)rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej,

2)zarządzenie druku kart do głosowania,
3)nadzór nad przeprowadzeniem wyborów przez Obwodową Komisje Wyborczą
4)rozpatrywanie skarg na działalność Obwodowej Komisji Wyborczej,
5)ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów.
12.Do zadań Obwodowej Komisji Wyborczej należy:
1) przygotowanie lokalu wyborczego,
2) przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników głosowania,
3) przekazanie wyników głosowania gminnej komisji wyborczej.
13.Członkowie Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczej pełnią funkcję społecznie.

§19.1.Głosowanie przeprowadza się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w godzinach od
8.00 do 17.00 w dniu ustawowo wolnym od pracy.
2.W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zasłonięte zapewniające tajność
głosowania oraz godło państwowe.
3.Głosować można tylko osobiście. Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie
dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
4.Głosujący otrzymuje kartę do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Na karcie do
głosowania znajdują się imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym,
przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka, a poniżej listy kandydatów pieczęcie,
po lewej stronie Gminnej Komisji Wyborczej a po prawej stronie Obwodowej Komisji Wyborczej
oraz informacja o sposobie głosowania.
5.Głos jest ważny, jeśli zostanie oddany na urzędowej karcie do głosowania oraz:
1) na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca postawi znak "X" w kratce z lewej strony obok
nazwiska tylko jednego kandydata,
2) na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca postawi nie więcej niż 5 znaków
"X" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów.
6.Dopisania na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie
wpływa na ważność głosu.
7.Osoba niewpisana do spisu wyborców może zostać do spisu dopisana przez Obwodową Komisję
Wyborczą i dopuszczona do głosowania, jeżeli udokumentuje stałe zamieszkiwanie na terenie
Sołectwa.
§20.1.Obwodowa Komisja Wyborcza ustala liczbę wydanych kart do głosowania, na podstawie
ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych i liczbę oddanych głosów ważnych
oddanych na każdego kandydata oraz ustala wyniki głosowania.
2.Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał największą
liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą
liczbę ważnie oddanych głosów o wyborze Sołtysa rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
Obwodową Komisję Wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczyć zainteresowani kandydaci.

3.W wyborach członków Rady Sołeckiej za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy
uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub
więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, a ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższa
jej statutowy skład, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Obwodową Komisję
Wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczyć zainteresowani kandydaci.
4.Obwodowa Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania w
wyborach Sołtysa oraz protokół głosowania w wyborach członków Rady Sołeckiej.
5.Obwodowa Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wyniki
głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu łatwo dostępnym dla
wyborców po jednym egzemplarzu protokołów, o których mowa w ust. 4.
6.Gminna Komisja Wyborcza wydaje obwieszczenie o wynikach głosowania i o wynikach
wyborów na podstawie otrzymanych protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych.
7.Wójt Gminy wydaje zaświadczenie o wyborze Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
§21.Wójt Gminy ustala wzory druków:
1) zgłoszenie kandydata na Sołtysa,
2) zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej,
3) zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej,
4) wzór karty do głosowania na Sołtysa,
5) wzór karty do głosowania na członka Rady Sołeckiej,
6) wzór protokołu z przeprowadzonych wyborów Sołtysa,
7) wzór protokołu z przeprowadzonych wyborów członków Rady Sołeckiej,
8) wzór protokołu z przeprowadzonego losowania,
9) wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
10) wzór oświadczenia o posiadaniu prawa wybieralności.
§22.Wszelkie kwestie sporne związane z wyborami rozstrzyga Wójt za wyjątkiem skarg na
działalność Obwodowej Komisji Wyborczej, które rozstrzyga Gminna Komisja Wyborcza.

