ZARZĄDZENIE Nr 21/2019
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 6 lutego 2019r.
w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo

Na podstawie art. 20 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 3 Statutów Sołectw, stanowiących załączniki
do Uchwały Nr XXXIV/67/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005r. /z późn. zm./
zarządzam, co następuje:
§1
Na dzień 31 marca 2019r. zarządzam wybory sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy
Kosakowo.
§2
Wybory przeprowadzą Sołeckie Komisje Wyborcze, z siedzibą w każdej miejscowości.
§3
Zgłoszenia kandydatów na sołtysów przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie,
mająca siedzibę w Urzędzie Gminy Kosakowo.
§4
1. Kalendarz Wyborczy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Tryb zgłaszania kandydatów na sołtysów i kandydatów do sołeckich komisji wyborczych
zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
/-/ Marcin Majek
================
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 pkt 3 Statutu Sołectwa kadencja Sołtysa trwa 5 lat od dnia wyborów, które muszą się odbyć nie
później niż 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję. Rada Gminy Kosakowo została wybrana
21 października 2018r. Poprzednie wybory sołtysów odbyły się 12 kwietnia 2015r.

załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 6 lutego 2019r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla przeprowadzenia w Gminie Kosakowo wyborów sołtysów
zarządzonych na dzień 31 marca 2019r.
Lp.
Treść czynności
1
Powołanie przez Wójta Gminnej Komisji Wyborczej
2
Przyjmowanie przez Gminną Komisję Wyborczą zgłoszeń
kandydatów na sołtysa /wraz z listą poparcia i pisemną zgodą
na kandydowanie/
3
Podanie
do
wiadomości
wyborców
obwieszczeń
zawierających dane o kandydatach na sołtysów oraz
obwieszczeń o lokalach wyborczych
4
Zgłaszanie kandydatów do sołeckich komisji wyborczych
/przez kandydatów na sołtysa/
5
Powołanie sołeckich komisji wyborczych
6
Sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy
7
Druk kart do głosowania /kandydaci wymienieni w kolejności
alfabetycznej nazwisk/
8
Szkolenie członków sołeckich komisji wyborczych
9
Zakończenie kampanii wyborczej
10

Przekazanie sołeckim komisjom wyborczym kart
głosowania i materiałów wyborczych

11

Głosowanie

13
14
15

7.03.

14.03.
18.03.
27.03.
28.03.

29.03.
29.03.
/do godz.24,00/
do
31.03.

/w lokalach wyborczych w każdej wsi/
12

do dnia
15.02.
21.02. - 4.03.
godz. 15,00

Wnoszenie protestów przeciwko ważności wyborów do
Gminnej Komisji Wyborczej /termin rozpatrzenia do 3 dni/
Ogłoszenie wyników wyborów sołtysów
Zebrania Wiejskie /złożenie ślubowania i objęcie funkcji
przez nowo wybranych sołtysów oraz wybory rad sołeckich/
Usunięcie plakatów, haseł wyborczych itp.

31.03.
w godz. 8-18
/bez przerwy/

1.04.
2.04.
2.04. – 12.04.
15.04.

załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 6 lutego 2019r.

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA SOŁTYSÓW
I KANDYDATÓW DO SOŁECKICH KOMISJI WYBORCZYCH

Zgłaszanie kandydatów na sołtysa
1. Sołtys jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej
liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo
wyborcze.
2. Kandydować na sołtysa może mieszkaniec sołectwa wpisany do stałego rejestru
wyborców na terenie sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Zgłoszenie kandydata na sołtysa wymaga przedłożenia listy 15 podpisów osób go
popierających – stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
Wykaz podpisów winien zawierać tytuł: „UDZIELAM POPRACIA LIŚCIE
KANDYDATA........................................ NA SOŁTYSA WSI …………………..”
/imię i nazwisko kandydata/
/nazwa wsi/
Wyborca może udzielić poparcia więcej niż jednej liście. Wyborca udzielający
poparcia składa na liście podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska
i imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.
4. Kandydat na sołtysa musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
5. Zgłoszenia kandydatów na sołtysów przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza z siedzibą
w Urzędzie Gminy Kosakowo. Jeżeli w terminie nie zgłoszono żadnego kandydata,
komisja niezwłocznie wzywa poprzez rozplakatowanie obwieszczeń do dokonania
zgłoszeń w terminie 5 dni.

Zgłaszanie kandydatów do Sołeckiej Komisji Wyborczej
1. Każdy kandydat na sołtysa może zgłosić jednego kandydata do właściwej dla wyboru
sołeckiej komisji wyborczej.
Członkiem sołeckiej komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na sołtysa.
2. Zgłoszenia kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej przyjmuje Wójt Gminy
/zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata do komisji, jego adres,
PESEL oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do komisji. Zgłoszenie
podpisuje zarejestrowany kandydat na sołtysa.
3. Sołecką komisję wyborczą powołuje Wójt Gminy spośród kandydatów zgłoszonych
przez kandydatów na sołtysa. W skład komisji wchodzi jedna osoba wskazana z
urzędu przez Wójta.
4. Komisja liczy co najmniej 4 członków. Jeżeli liczba osób zgłoszonych do komisji
przez kandydatów na sołtysów jest mniejsza niż trzy, brakujące osoby do komisji
powołuje Wójt.

