
Uchwała nr VI/60/2007 

Rady Gminy Zawonia 

z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

 
 

w sprawie statutu sołectwa Ludgierzowice 

 
 

   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Gminy Zawonia 

uchwala: 

 

STATUT SOŁECTWA LUDGIERZOWICE 

 

Rozdział I 

Postanowienie ogólne 

 
§1. 

 
1. Sołectwo Ludgierzowice jest jednostką pomocniczą Gminy Zawonia. 

2. Sołectwo Ludgierzowice  obejmuje miejscowości Ludgierzowice i Pomianowice            

o ogólnej powierzchni 300,98 ha. 

 

Rozdział II 

Zadania i kompetencje sołectwa 

 

§ 2. 

 
1. Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne                   

o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Gminy 

na rzecz innych podmiotów. 

2. Do zadań samorządu sołectwa należą w szczególności: 

1) działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych z interesem 

wspólnym i koniecznością zachowania istniejących wartości 

przyrodniczych i  społecznych, 

2) działanie na rzecz rozwoju sołectwa mając na uwadze potrzebę układu 

osadniczego, i jego funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczynkowej                   

i sakralnej  oraz poprawy stanu środowiska naturalnego, 

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa 

wszystkich uczestników jego społeczności, 

4) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej uczestników 

względem organów gminnych, organów administracji państwowej                   

i innych podmiotów życia publicznego, 

5) organizowanie zbiorowej działalności uczestników społeczności sołectwa               

w sprawach publicznych mających znaczenie dla sołectwa, gminy, 

województwa  i kraju. 

 

 



§ 3. 

 
Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami             

z   tego źródła. 

                                               

Rozdział III 

Organy sołectwa 

 
§ 4. 

 
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. 

2. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do 

głosowania /członkowie zebrania/, posiadający czynne prawo wyborcze do rad 

gmin i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

 

 

§ 5. 
 

1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. 

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

 

§ 6. 

 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do 

sołectwa. 

2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołanie tych organów, 

2) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego powierzonego                        

w zarząd, 

3) określenie celów wydatkowania środków finansowych, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych. 

 

3. Zebranie wiejskie jest prawomocne, jeżeli: 

1) uczestniczy w nim co najmniej ¼ mieszkańców o których mowa w § 4 ust. 2. 

2) uczestniczy w nim mniej niż ¼ mieszkańców, o których mowa w § 4 ust. 2, 

albo odbywa się w drugim terminie, co najmniej 15 minut po ustalonej 

godzinie pierwszego zebrania. 

 

     § 7. 

 
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności 

określonej w § 6 ust. 3 

2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na 

zebraniu w sprawach określonych w § 6. W pozostałych sprawach uchwały zapadają 

zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. 

 

 

 

 

 



§ 8. 

 
1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys, a w razie jego nieobecności przewodniczący rady 

sołeckiej. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy, na wniosek rady sołeckiej oraz 

na pisemny wniosek  co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać zebranie wiejskie na wniosek organów gminy                     

w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie zebrania jest 

zobowiązany podać  temat na 7 dni przed terminem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz w sytuacji gdy 

sołtys nie zwoła zebrania na wniosek organów gminy- zwołuje Wójt. 

 

§ 9. 

 

1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys albo przewodniczący rady sołeckiej chyba, że 

zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.  

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisują sołtys, 

przewodniczący zgromadzenia i protokolant. 

 

§10. 

 
Sołtys ogłasza uchwały przez rozplakatowanie. 

 

§11. 

 
1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Wójtowi w terminie 7 dni od dnia 

odbycia zebrania. 

2. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem, statutem gminy i statutem sołectwa są 

nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powiadamia o tym  sołectwo podając 

równocześnie treść rozstrzygnięcia Rady do publicznej wiadomości przez 

rozplakatowanie na terenie sołectwa. 

 

            

§12. 

 

1. Do zadań sołtysa należy zarządzanie codziennymi sprawami sołectwa, realizacja 

uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych 

niniejszym statutem. 

2. W szczególności sołtys : 

 

1) wykonuje zadania z zakresu administracji określone w ustawach szczególnych, 

2) utrzymuje stały kontakt z organami gminy, 

 

3) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, 

4) udziela pomocy podróżnym i turystom, 

5) wykonuje bieżący zarząd mieniem gminnym, 

6) reprezentuje sołectwo w stosunkach cywilno-prawnych i w sprawach publicznych. 

 

3. Umowy w imieniu sołectwa podpisują sołtys. 



§ 13. 

 
1. Rada sołecka składa się od 3 do 5 członków. 

2. Rada sołecka wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. 

 

§ 14. 

 
Do zadań rady sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczych sołtysa oraz 

stanowienie w sprawach zarządu mieniem gminnym a ponadto: 

1) decydowanie o wyborze kontrahentów przy realizacji prac specjalistycznych, 

2) decydowanie o zakupach sprzętu, wyposażenia, materiałów itp., 

3) inicjowanie czynów społecznych, 

4) organizacja imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i wypoczynku, 

 

Rozdział IV 

 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

 

§15. 

 

1. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej trwa cztery lata. 

2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie z zachowanie 

następujących zasad: 

1) tajności, 

2) bezpośredniości, 

3) powszechności, 

4) równości  

3. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez 

stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania na Sołtysa odbywa się zgodnie z Regulaminem wyboru na Sołtysa 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 

5. Głosowania na członków Rady Sołeckiej odbywa się zgodnie z Regulaminem wyboru 

na członków Rady Sołeckiej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego statutu. 

 

           §16. 

 

1. Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłaszają osoby uprawnione do 

głosowania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania  wyborczego ustnie albo przed 

zebraniem na piśmie pod warunkiem  poparcia kandydatury przez 10 osób 

uprawnionych do głosowania. 

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wyłoniona spośród członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie                 

w czasie obrad zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić swoją kandydaturę. 

 

 

 

 

 

 



          § 17. 

 
1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych jej członków może nastąpić 

przed upływem kadencji na podstawie uchwały zebrania wiejskiego podjętej 

bezwzględną większością głosów pełnego składu zebrania. 

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji  pozostało 

mniej niż trzy miesiące. 

 

§ 18. 

1. Zarządzenie wyborów 

 

1) Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Zawonia             

w formie zarządzenia w terminie do trzech miesięcy po upływie ich kadencji. 

2) W zarządzeniu o wyborach podaje się: 

a) miejsce, godzinę i dzień Zebrania Wiejskiego, 

b) propozycję porządku obrad 

3) Porządek obrad powinien zawierać: 

- Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania. 

- Wybór Komisji Wyborczej. 

- Wybory Sołtysa. 

- Wybory Rady Sołeckiej. 

- Głosowanie, ustalenie wyników głosowania oraz podjęcie uchwał. 

- Wolne wnioski i zapytania oraz zakończenie zebrania 

2. Komisja wyborcza 

1) Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Wyborcza 

w składzie 3 osób, wybranych spośród uprawionych uczestników zebrania 

Wiejskiego. 

2) Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa. 

3) Do zadań Komisji Wyborczych należy: 

a) przedstawienie uczestnikom Zebrania trybu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 

Sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

c) przygotowanie warunków organizacyjnych (urna wyborcza, karty do głosowania)                

i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wybór oraz ich ogłoszenie, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 19. 

 
Traci moc uchwała nr VI/30/90 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie 

nadania statutu Sołectwom w gminie Zawonia. 

 

§ 20. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

 

 

§ 21. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Statut Sołectwa Zawonia 

 

 

Regulamin 
głosowania wyboru na Sołtysa 

( w przypadku zgłoszenia 1 kandydata) 

 

§ 1. 

 

1.Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa  spośród nie ograniczonej liczby kandydatów w 

głosowaniu tajnym. 

2.Głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza, wybrana spośród uprawnionych stałych 

mieszkańców biorących udział w zebraniu.. 

 

§ 2. 

 

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa biorącym udział               

w zebraniu. 

 

§ 3. 

 

1.Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: 

„ Karta do głosowania w wyborach na Sołtysa”  

oraz pytania „ Czy jesteś za wyborem  ................(imię i nazwiska kandydata)  

na Sołtysa ”. 

Obok nazwiska z prawej strony znajdują się dwie kratki: jedna nad wyrazem „tak”, druga nad 

wyrazem „nie”. 

2.Karte do głosowania sporządza Komisja wyborcza po ustaleniu nazwiska i imienia osoby, 

która kandyduje na Sołtysa, i rozdaje je w kolejności (zgodnie z listą obecności) 

uprawnionym mieszkańcom sołectwa.. 

3.Karty opatrzone są pieczęcią Wójta Gminy Zawonia. 

 

§ 4. 

 

1.Wyborcy dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce nad wyrazem „tak”, 

opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem„nie”, opowiadając się 

w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na sołtysa. 

2.Jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawi znak „x” jednocześnie w kratce nad 

wyrazem „tak” jak i w kratce nad wyrazem „nie”, jego głos uważa się za nieważny. 

3.Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez Komisję Wyborcza, nieopatrzone pieczęcią,             

o której mowa w § 3 ust. 3, oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi. 

4.Jeżeli wyborca na karcie do głosowania nie postawił znaczku „x” w kratce ani nad wyrazem 

„tak”, ani nad wyrazem „nie” lub wypełnił kratkę w sposób niezgodny z ust. 1 Regulaminu, 

jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru. 

 

 

 

 

 



 

§ 5. 

 

1.Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Wyborczej wg listy 

obecności imienia i nazwiska wyborcy, który podchodzi do urny i w obecności Komisji 

Wyborczej wrzuca do niej kartę do głosowania. 

2.Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające 

wyborcom „dyskretne” oddanie głosu. 

 

 

§ 6. 

 

Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał taką ilość głosów, których 

liczba przewyższa połowę liczby wyborców obecnych na zebraniu i biorących udział                      

w głosowaniu, (znaków „x” w kratce nad wyrazem „tak”) 

 

§ 7. 

 

1.Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania i sporządza 

protokół. 

2.W protokole Komisja Wyborcza określa co najmniej: 

1) liczbę wyborców obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania; 

2) imię i nazwiska zgłoszonego kandydata; 

3) liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru, zgodnie § 6. Regulaminu; 

4) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

5) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby 

osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole 

przypuszczalną przyczynę tej niezgodności); 

6) liczbę głosów nieważnych; 

7) liczbę głosów ważnych; 

8) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru; 

9) liczbę głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata; 

10) liczbę głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata, 

a nadto stwierdza wynik wyborów, tzn. czy kandydat uzyskał wystarczającą ilość głosów, 

o której mowa w pkt. 3.  

3.Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na 

wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Wyborczej odnoszące 

się do naruszani procedury w trakcie głosowania, obliczanie głosów lub sporządzania 

protokołu. 

4.Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej. 

5.Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Wyborczej. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Protokół 

z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Sołtysa  
Komisja Wyborcza w składzie: 

1) Przewodniczący Komisji Wyborczej –.............................................................; 

2) Członek Komisji Wyborczej –.............................................................; 

3) Członek Komisji Wyborczej –.............................................................; 

 

Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje: 

1.Liczba wyborców obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania: ....... 

2.Na Sołtysa zgłoszono kandydaturę:............................................................ 

3.Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru Sołtysa, zgodnie z § 6 

Regulaminu, wynosi: .................. 

4.Liczba wyborcow, którym wydano karty do głosowania: ................. 

5.Liczba kart wyjętych z urny: ..................... 

(gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do 

głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności) 

6.Liczba głosów nieważnych: .................. 

7.Liczba głosów ważnych: .................... 

8.Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: ...................... 

9.Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: ............................... 

10. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: .................... 

 

Wobec powyższego Komisja Wyborcza stwierdza, że kandydat ................................... 

uzyskał/nie uzyskał minimalną/nej ilość/ści określoną/nej w pkt. 3 i został/ nie został wybrany 

na Sołtysa. 

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które 

mogły mieć wpływ na ważność głosowania: ............................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Na tym protokół zakończono i podpisano: .................................................................................. 

1)Przewodniczący Komisji Wyborczej ..................................................................................... 

2)Członek Komisji Wyborczej .................................................................................................. 

3)Członek Komisji Wyborczej .................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin 
głosowania wyboru Sołtysa (stosowany gdy zgłoszono co najmniej dwóch kandydatów)  

 

§ 1. 

 

1.Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa, spośród nieograniczonej liczby kandydatów                          

w głosowaniu tajnym. 

2.Głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza wybrana spośród uprawnionych stałych 

mieszkańców biorących udział w zebraniu.. 

 

 

§ 2. 

 

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa biorącym udział               

w zebraniu. 

 

§ 3. 

 

1.Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść:  

„ Karta do głosowania w wyborach na Sołtysa” oraz zamieszcza się w kolejności 

alfabetycznej imiona i nazwiska osób zgłoszonych na kandydatów na Sołtysa. Obok każdego 

nazwiska z lewej strony znajdują się kratki. 

2.Karty do głosowania sporządza Komisja Wyborcza po ustaleniu osób, którzy kandydują na 

Sołtysa i rozdaje je w kolejności (zgodnie z listą obecności) uprawnionym mieszkańcom 

sołectwa.. 

3.Karty opatrzone są pieczęcią Wójta Gminy Zawonia. 

 

§ 4. 

 

1.Wyborcy dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „x’ w jednej kratce obok nazwiska 

kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata Sołtysa. 

2.Jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawi znak „x” w więcej niż jednej kratce, głos 

taki uważa się za nieważny. 

3.Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Wyborczą, karty nieopatrzone pieczęcią, 

o której mowa w § 3 ust. 3, oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi. 

4.Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku „x” na kartce obok nazwiska 

żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1, jego głos uważa się za 

ważny bez dokonania wyboru. 

 

§5. 

 

1. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Wyborczej wg listy 

obecności imienia i nazwiska wyborcy, który podchodzi do urny i w obecności Komisji 

Wyborczej wrzuca do niej kartę do głosowania. 

2. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie 

umożliwiające radnym „dyskretne” oddanie głosu. 

 

 

 



§ 6. 

 

Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największa liczbę głosów (znaków „x” w 

kratce przy nazwisku tego kandydata). 

 

§7. 

 

1.W przypadku gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich 

nie otrzymał wymaganej większości głosów, zgodnie z § 6 Regulaminu, przeprowadza się 

druga turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości 

głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość głosów. 

2.W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, 

przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów. 

 

§ 8. 

 

1.Po przeprowadzeniu każdej tury głosowania Komisja Wyborcza ustala wynik głosowania               

i sporządza protokół. 

2.W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej: 

1) liczbę wyborców obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania; 

2) imię i nazwiska zgłoszonego kandydata; 

3) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby 

osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole 

przypuszczalną przyczynę tej niezgodności); 

5) liczbę głosów nieważnych; 

6) liczbę głosów ważnych; 

7) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru; 

8) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, 

a nadto stwierdza wynik wyborów. 

3.Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na 

wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Wyborczej odnoszące 

się do naruszani procedury w trakcie głosowania, obliczanie głosów lub sporządzania 

protokołu. 

4.Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. 

5.Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Wyborczej. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

Protokół 

z obliczenia głosów oddanych w głosowania w Sołtysa 

(więcej niż jeden kandydat) 

 

Komisja Wyborcza w składzie: 

1) Przewodniczący Komisji Wyborczej –.............................................................; 

2) Członek Komisji Wyborczej –.............................................................; 

3) Członek Komisji Wyborczej –.............................................................; 

 

Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje: 

1.Liczba wyborców obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania: ......... 

2.Na Sołtysa  zgłoszono kandydatury : 

1) .................................................., 

2) .................................................., 

3) .................................................., 

3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: ................. 

4.Liczba kart wyjętych z urny: ..................... 

(gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do 

głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

6.Liczba głosów nieważnych: .................. 

7.Liczba głosów ważnych: .................... 

8.Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: ...................... 

9.Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:             

    1)........................................  . oddano głosów ....................... 

    2)........................................  . oddano głosów ....................... 

    3)........................................  . oddano głosów ....................... 

Wobec powyższego Komisja Wyborcza stwierdza (w zależności od wyników głosowania):         

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Wariant I 

......, że kandydat,............................................... uzyskał wymaganą ilość głosów i został 

wybrany na Sołtysa :.............................. 

Wariant II 

......., że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów  i należy przeprowadzić 

drugą turę głosowania spośród kandydatów: 

 

............................................................ 

............................................................ 

 



 

 

 

Wariant III 

......, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów  i należy przeprowadzić 

dodatkowe głosowania spośród kandydatów: 

 

............................................................ 

............................................................ 

 

a następnie drugą turę głosowania, w którym weźmie udział dwóch kandydatów, który 

uzyskali kolejno,. Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły/nie zaszły 

następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność 

głosowania:................................................................................  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: .................................................................................. 

1)Przewodniczący Komisji Wyborczej ..................................................................................... 

2)Członek Komisji Wyborczej .................................................................................................. 

3)Członek Komisji Wyborczej ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Statutu Sołectwa Zawonia 

Regulamin 
głosowania wyboru Rady Sołeckiej 

 

§ 1. 

 

1.Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką , spośród nieograniczonej liczby kandydatów                          

w głosowaniu tajnym. 

2.Głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza wybrana spośród uprawnionych stałych 

mieszkańców biorących udział w zebraniu.. 

 

§ 2. 

 

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa biorącym udział               

w zebraniu. 

 

§ 3. 

 

1.Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść:  

„ Karta do głosowania w wyborach do Rady Sołeckiej” oraz zamieszcza się w kolejności 

alfabetycznej imiona i nazwiska osób zgłoszonych na członków Rady Sołeckiej. Obok 

każdego nazwiska z lewej strony znajdują się kratki. 

2.Karty do głosowania sporządza Komisja Wyborcza po ustaleniu osób, którzy kandydują na 

członków Rady Sołeckiej i rozdaje je w kolejności (zgodnie z listą obecności) uprawnionym 

mieszkańcom sołectwa.. 

3.Karty opatrzone są pieczęcią Wójta Gminy Zawonia. 

 

§ 4. 

 

1.Wyborcy dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „x’ w jednej kratce obok nazwiska 

kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na członka Rady 

Sołeckiej. 

2.Wyborca może oddać tyle głosów ile członków liczy Rada Sołecka w danym Sołectwie . 

3.Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Wyborczą, karty nieopatrzone pieczęcią, 

o której mowa w § 3 ust. 3, oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi. 

4.Jeżeli wyborca na karcie do głosowania nie postawił znaku „x” na kartce obok nazwiska 

żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1, jego głos uważa się za 

ważny bez dokonania wyboru. 

 

§5. 

 

1. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Wyborczej wg listy 

obecności imienia i nazwiska wyborcy, który podchodzi do urny i w obecności Komisji 

Wyborczej wrzuca do niej kartę do głosowania. 

2. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie 

umożliwiające radnym „dyskretne” oddanie głosu. 

 

 

 



§ 6. 

 

Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największa liczbę głosów (znaków „x” w 

kratce przy nazwisku tego kandydata). 

 

§ 7. 

 

1.Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wynik głosowania               i 

sporządza protokół. 

2.W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej: 

9) liczbę wyborców obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania; 

10) imię i nazwiska zgłoszonego kandydata; 

11) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

12) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby 

osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole 

przypuszczalną przyczynę tej niezgodności); 

13) liczbę głosów nieważnych; 

14) liczbę głosów ważnych; 

15) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru; 

16) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, 

a nadto stwierdza wynik wyborów. 

3.Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na 

wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Wyborczej odnoszące 

się do naruszani procedury w trakcie głosowania, obliczanie głosów lub sporządzania 

protokołu. 

4.Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. 

5.Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Wyborczej. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Protokół 

z obliczenia głosów oddanych w głosowania do Rady Sołeckiej 

 

Komisja Wyborcza w składzie: 

4) Przewodniczący Komisji Wyborczej –.............................................................; 

5) Członek Komisji Wyborczej –.............................................................; 

6) Członek Komisji Wyborczej –.............................................................; 

 

Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje: 

1.Liczba wyborców obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania: ......... 

2.Na członków Rady Sołeckiej  zgłoszono kandydatury : 

4) .................................................., 

5) .................................................., 

6) .................................................., 

7) .................................................. 

8) .................................................. 

3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: ................. 

4.Liczba kart wyjętych z urny: ..................... 

(gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do 

głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

6.Liczba głosów nieważnych: .................. 

7.Liczba głosów ważnych: .................... 

8.Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: ...................... 

9.Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:            

1)........................................  . oddano głosów ....................... 

2)........................................  . oddano głosów ....................... 

3)........................................  . oddano głosów ....................... 

4).............................................oddano głosów ....................... 

5)..............................................oddano głosów ....................... 

 

 

Wobec powyższego Komisja Wyborcza stwierdza, ze członkami Rady Sołeckiej zostali :       

   

1) ........... .................................................., 

2) .................................................., 

3) .................................................., 

4) .................................................. 

5) ................................................. 

 

 

 



 

Na tym protokół zakończono i podpisano: .................................................................................. 

1)Przewodniczący Komisji Wyborczej ..................................................................................... 

2)Członek Komisji Wyborczej .................................................................................................. 

3)Członek Komisji Wyborczej ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


