Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Cisek Nr 9/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.

Zasady przeprowadzania
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Cisek
Na podstawie art.36 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) Wójt Gminy określa zasady i tryb
przeprowadzania wyborów do samorządu mieszkańców wsi i rad sołeckich.
§ 1. Zebrania mieszkańców, na których ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu określa : miejsce, dzień i godzinę zebrania.
§ 2. Postanowienie o zwołaniu zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom
co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 3. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej wymagana jest
osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganej liczby mieszkańców wybory
przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu .
3. Nowy termin zebrania może być ustalony w tym samym dniu i miejscu po 30-minutowej
przerwie.
§ 4. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym,
wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ustalenie wyników głosowania,
d) ogłoszenie wyników wyborów,
e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
§ 5. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uczestników zebrania.
2. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla
wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
§ 6. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

