
Wyciąg ze Statutów Sołectw  

stanowiących Uchwały od nr VI/28/07 do nr VI/38/07 Rady Gminy Pleśna z dnia 7 lutego 

2007 roku ( Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 12 lutego 2007 r. Nr 84,  poz. 534 do 544) 

 

ROZDZIAŁ V 

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej. 

 

§ 18 

1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, bezpośrednie, równe, 

większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.  

2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma 

osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze 

Sołectwa. 

3. Przy ustalaniu faktu stałego miejsca zamieszkania stosuje się przepisy prawa cywilnego.  

4. Dokumentem poświadczającym stałe zamieszkiwanie na terenie Sołectwa w przypadku 

braku stałego zameldowania jest decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców. 

5. Nie mają prawa wybierania osoby: 

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

2) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

3) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.  

6. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo 

wybierania.  

7. Frekwencja w wyborach nie ma wpływu na ważność wyborów.  

 

§ 19 

1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza się nie później niż w ciągu  

4 miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowej Rady Gminy. 

2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy na dzień ustawowo 

wolny od pracy. 

3. Wójt Gminy ustala kalendarz wyborczy oraz siedziby Sołeckich Komisji Wyborczych.  

4. Wójt Gminy sporządza spis wyborców uprawnionych do głosowania. Spis wyborców 

może zostać uzupełniony do dnia przeprowadzenia wyborów. O dopisaniu do spisu 

wyborców decyduje Wójt Gminy, na wniosek zainteresowanego mieszkańca.  

5.   Głosowanie przeprowadza się od godz. 8.00 do 18.30 bez przerwy. 

 

 

 

 



 

§ 20 

1. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia 

Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 5 osób, spośród radnych, pracowników Urzędu 

Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz ustala regulamin jej pracy  

2. Wójt Gminy powołuje również Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów 

w sołectwie w liczbie 5 osób, spośród radnych, pracowników Urzędu Gminy i gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz 1 osoby wskazanej przez Radę Sołecką i ustala regulamin 

jej pracy. 

3. Członkiem Sołeckiej Komisji Wyborczej oraz Gminnej Komisji Wyborczej nie może być 

osoba, której współmałżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo kandyduje na Sołtysa lub 

do Rady Sołeckiej.  

4. Z tytułu udziału w pracach Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckiej Komisji Wyborczej 

jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.   

5. Wójt zapewnia warunki organizacyjno – techniczne sprawnego przeprowadzenia 

wyborów.  

6. Wzory zgłoszenia kandydatów do organów Sołectwa, kart do głosowania, protokołów z 

prac Sołeckiej Komisji Wyborczej i Gminnej Komisji Wyborczej określa Wójt w drodze 

zarządzenia.  

 

§ 21 

1. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przyjmuje Gminna 

Komisja Wyborcza w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym. 

2. Nie można kandydować jednocześnie na Sołtysa i na członka Rady Sołeckiej. 

3. Kandydaci mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych do głosowania 

mieszkańców Sołectwa. 

4. W zgłoszeniu podaje się imię i nazwisko kandydata, dokładny adres zamieszkania, wiek, 

wykształcenie oraz wykonywany zawód. 

5. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 

kandydowanie oraz kartę z co najmniej 20 podpisami mieszkańców Sołectwa 

popierających kandydata na Sołtysa, a na członka Rady Sołeckiej kartę z co najmniej 10 

podpisami. Karty powinny zawierać dane, o których mowa w § 10 ust.4.  

6. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia, zgłaszający otrzymuje zaświadczenie o 

zgłoszeniu kandydata podpisane przez upoważnionego członka Gminnej Komisji 

Wyborczej. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Gminną Komisję Wyborczą, że zgłoszenie nie uzyskało 

określonego w ust. 5 poparcia mieszkańców Sołectwa, odmawia jego przyjęcia i zwraca 

zgłoszenie. 

8. Jeżeli uzupełnienie podpisów nie jest możliwe w terminie ustalonym dla dokonania 

zgłoszeń, Gminna Komisja Wyborcza odmawia rejestracji kandydata. 

 



 

§ 22 

Gminna Komisja Wyborcza prowadzi rejestr zgłoszeń kandydatów na Sołtysa oraz 

kandydatów na członków Rady Sołeckiej w kolejności zgłoszeń oddzielnie dla każdego 

Sołectwa. 

 

§ 23 

1. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Gminna Komisja Wyborcza sporządza listy 

kandydatów, na których nazwiska kandydatów umieszczone są w porządku 

alfabetycznym, oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na 

tablicach ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Gminy w terminie określonym w kalendarzu 

wyborczym.  

2. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej bądź 

zgłoszeń w ilości mniejszej niż statutowa liczba członków Rady Sołeckiej, Gminna 

Komisja Wyborcza ustala dodatkowy termin zgłaszania kandydatów 

 

§ 24 

1. Karty do głosowania przygotowuje się w liczbie stanowiącej 70 % liczby osób 

uprawnionych do głosowania, ustalonej na podstawie spisu wyborców.  

2. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Sołeckiej Komisji Wyborczej. 

3. Nazwiska kandydatów na Sołtysa i na członków Rady Sołeckiej umieszcza się na kartach 

do głosowania w porządku alfabetycznym.   

 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza, która wybiera ze swego składu 

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji. 

2. Spisy wyborców uprawnionych do głosowania oraz karty do głosowania przekazywane są 

Sołeckiej Komisji Wyborczej, co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem głosowania. 

3. Lokale wyborcze, w których odbywa się głosowanie są oznakowane i wyposażone w 

urządzenia zapewniające tajność głosowania. 

4. Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest 

pusta, liczy karty do głosowania, pieczętuje pieczęcią Sołeckiej Komisji Wyborczej i 

sprawdza miejsca zapewniające tajność głosowania.  

5. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym 

powinni być obecni: przewodniczący komisji lub jego zastępca i co najmniej dwóch 

członków Sołeckiej Komisji Wyborczej.  

6. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania  

w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów. 

Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne pełnomocnictwo wystawione przez kandydata, 

którego reprezentuje.   



7. W lokalu wyborczym mogą znajdować się wyłącznie urzędowe obwieszczenia i 

informacje. 

§ 26 

1. W przypadku, gdy tożsamość wyborcy nie jest znana członkom Sołeckiej Komisji 

Wyborczej - Komisja żąda okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu z 

fotografią umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości. 

2. Pobranie karty do głosowania wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie 

wyborców. 

 

§ 27 

1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak „X” w kratce po 

lewej stronie obok nazwiska jednego kandydata, na którego oddaje głos. 

2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak 

„X” w kratce po lewej stronie obok nazwisk kandydatów, na których oddaje głos, w ilości 

nie większej niż statutowa liczba członków Rady Sołeckiej tj. obok nazwisk co najwyżej 4 

kandydatów. 

 

§ 28 

1. Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w 

Sołectwie.  

2. Przy ustalaniu wyników głosowania mogą być obecni mężowie zaufania. 

 

§ 29 

1. Sołecka Komisja Wyborcza ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, 

którym wydano karty do głosowania oraz liczbę osób uprawnionych do głosowania.  

2. Przewodniczący Komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym 

komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób liczbę 

oddanych głosów. 

3. Karty przedarte na dwie lub więcej części nie są brane pod uwagę przy ustalaniu 

wyników głosowania.   

4. Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób, którym wydano karty do 

głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.  

 

 

§ 30 

1. Za nieważne uważa się głosy: 

1) jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż 

jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku „X” przy żadnym nazwisku, 



2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak „X” 

przy większej liczbie nazwisk niż statutowo określona liczba członków Rady Sołeckiej 

lub nie umieszczono żadnego znaku „X” w przeznaczonych na to kratkach, 

3) oddane na kartach bez wymaganych pieczęci i innych niż ustalone, 

4) zawierające dopiski w obrębie kratki lub zamazaną kratkę.   

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk, innych dopisków poza kratką 

nie wpływa na ważność głosu.  

 

§ 31 

1. Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół  

z głosowania – odrębnie z głosowania na Sołtysa i odrębnie z głosowania na członków 

Rady Sołeckiej. Wzory protokołów określa Wójt Gminy. 

2. W protokole należy wymienić: 

1) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 

2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, 

3) liczbę głosów nieważnych, 

4) liczbę głosów ważnych, 

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, 

6) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania. 

3. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia 

inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania i ustaleniem wyników 

głosowania.  

4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej obecni przy jego 

sporządzaniu. 

5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje jeden 

egzemplarz protokołu, a także oddane głosy i niewykorzystane karty do głosowania do 

Gminnej Komisji Wyborczej oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów 

poprzez wywieszenie drugiego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego. 

 

§ 32 

1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych 

głosów.  

2. Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kilku kandydatów,  

o wyborze kandydata decyduje Gminna Komisja Wyborcza w drodze publicznego 

losowania spośród tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów. Losowanie 

przeprowadza się w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej następnego dnia po 

otrzymaniu protokołów z przeprowadzonego głosowania, po uprzednim powiadomieniu 

kandydatów.  

3. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno 

największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy następni kandydaci 



umieszczeni na liście do głosowania otrzymali równą liczbę głosów, o wyborze ostatniego 

kandydata decyduje Gminna Komisja Wyborcza w drodze publicznego losowania spośród 

tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów. Losowanie przeprowadza się w 

siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej następnego dnia po otrzymaniu protokołów z 

przeprowadzonego głosowania, po uprzednim powiadomieniu kandydatów. 

§ 33 

2. W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności 

wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia określonych wyżej zasad głosowania, 

ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.  

3. Protest wnosi się na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Gminnej Komisji 

Wyborczej. 

 

§ 34 

1. Gminna Komisja Wyborcza bada zarzuty podniesione w proteście, a także sprawdza 

prawidłowość ustalenia wyników wyborów. 

2. Z przeprowadzonych czynności Gminna Komisja sporządza protokół, który przedkłada 

Radzie Gminy. 

3. Protest winien zostać rozpatrzony w terminie 14 dni od jego wniesienia.  

 

§ 35 

Po rozpatrzeniu wniesionego protestu w razie stwierdzenia rażących uchybień, które miały 

wpływ na wynik wyborów, Rada Gminy unieważnia przeprowadzone wybory i zwraca się do 

Wójta o zarządzenie ponownych wyborów. 

 

§ 36 

1. Kandydaci do organów Sołectwa mogą prowadzić kampania wyborczą, która rozpoczyna 

się w dniu zarządzenia wyborów przez Wójta Gminy i ulega zakończeniu w przeddzień 

wyborów. 

2. Kampania wyborcza nie może być prowadzona w dniu wyborów. 

§ 37 

Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z 

budżetu gminy. 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ VI 

Szczególne zasady wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

 

§ 38 

1. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na Sołtysa wsi, wybory 

przeprowadza się, z tym, że kandydata uważa się za wybranego, jeżeli  

w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

2. W przypadku jednego kandydata na Sołtysa na karcie do głosowania wyborca głosuje 

umieszczając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” lub zamieszczając znak „X” 

w kratce oznaczonej słowem „NIE”, umieszczonej po prawej stronie nazwiska kandydata.  

3. W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż 

połowę ważnie oddanych głosów, a także gdy nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat 

na Sołtysa wsi, Wójt Gminy zarządza ponowne wybory.  


