
 
Zał�cznik Nr 1 

do Zarz�dzenia Nr 68/2006 
Wójta Gminy Cisek z dnia 22 grudnia 2006r. 

 

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 roku o samorz�dzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) Wójt Gminy 
okre�la zasady i tryb przeprowadzania wyborów do samorz�du mieszka�ców wsi i rad 
sołeckich. 

§ 1. 
Zebrania mieszka�ców, na których ma by� dokonany wybór Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu okre�la: miejsce, dzie� i godzin� zebrania. 

§ 2. 
Postanowienie o zwołaniu zebrania wyborczego podaje si� do wiadomo�ci mieszka�com 
sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon� dat� zebrania. 

§ 3. 
1. Dla dokonania wa�nego wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wymagana jest 

osobista obecno�� co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszka�ców sołectwa. 
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska si� wymaganej liczby mieszka�ców, wybory 

przeprowadza si� w nowym terminie bez wzgl�du na liczb� obecnych na zebraniu. 
3. Nowy termin zebrania mo�e by� ustalony w tym samym dniu i miejscu po 30 minutowej 

przerwie. 
§ 4. 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym 
wybranym spo�ród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. 

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie mo�e by� osoba kandyduj�ca na Sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej. 

3. Do zada� komisji skrutacyjnej nale�y: 
a) przyj�cie zgłosze� kandydatów, 
b) przeprowadzenie głosowania, 
c) ustalenie wyników głosowania, 
d) ogłoszenia wyników wyborów 
e) sporz�dzenia protokółu o wynikach wyborów. 

§ 5. 
1. Wybory odbywaj� si� przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpo�rednio przez uczestników zebrania. 
2. Kandydaci musz� wyrazi� zgod� na kandydowanie. 
3. W pierwszej kolejno�ci nale�y przeprowadzi� zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 

wyboru Sołtysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza si� wybory członków Rady 
Sołeckiej. 

4. Za wybranych uwa�a si� kandydatów, którzy uzyskali najwi�ksz� ilo�� głosów. 
§ 6. 

Wybory przeprowadza si� w głosowaniu tajnym. 
 

 
 
 


