
Statut Sołectwa

Rozdział I - Postanowienia ogólne.

§ 1
Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

Rozdział II - Organizacja i zakres działania sołectwa.
§ 2

1. Zasady  utworzenia,  podziału  i  likwidacji  sołectwa  określa  §  54  Statutu  Gminy 
Kościerzyna.

1. Sołectwo  jest  jednostką  pomocniczą  Gminy  i  tworzy się  go  w drodze  uchwały Rady 
Gminy po przeprowadzeniu konsultacji na zebraniach wiejskich.

2. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,
b) sołtys - jako organ wykonawczy 
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 6 lat, przy czym kadencja Sołtysa i członków Rad 

Sołeckich wybranych w wyborach uzupełniających upływa  z dniem zakończenia kadencji 
sołtysów i rad sołeckich wybranych w wyborach sołeckich zarządzonych na terenie Gminy 
Kościerzyna.

4. Do działalności sołectw mają zastosowanie przepisy statutu gminy Kościerzyna zawarte od 
§ 55 do § 59 włącznie.

Zebranie wiejskie
§ 3

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1. Zatwierdzanie planu finansowego sołectwa.
1. Uchwalenie programów gospodarczych.
2. Określenie  zasady  korzystania  z  mienia  komunalnego  znajdującego  się  we  władaniu 

sołectwa.
3. Występowanie  z  wnioskami  do  Rady  Gminy  o  przekazanie  dodatkowo  mienia 

komunalnego należącego do Gminy oraz zrzekania się praw sołectwa do mienia.
4. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.
5. Nawiązywanie współpracy z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw.
6. Dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
7. Stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych.
8. Zebranie wiejskie odbywa się co najmniej 2 razy w roku.

§ 4
1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co 

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa, mających czynne prawo wyborcze.
2. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, chyba że uczestnicy zebrania w wybranej sprawie przyjmą głosowanie tajne.



Rozdział III - Sołtys i Rada Sołecka.

Kompetencje i obowiązki Sołtysa.
§ 5

1. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej.
2. Do podstawowych obowiązków Sołtysa należy:
a) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz oraz dbanie o dobre imię Sołectwa i 

Gminy Kościerzyna
b) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań z zakresu administracji publicznej.
c) wykonywanie zadań zleconych przez Wójta.
d) ochrona  powierzonego  mu  mienia  gminnego  oraz  zarządzanie  nim  zgodnie  z  jego 

przeznaczeniem.
e) dbanie o czystość i porządek na terenie sołectwa oraz estetykę tablicy ogłoszeń.
f) występowanie  bezpośrednio  do  firm  i  instytucji  wnioskami  zgłoszonymi  przez 

mieszkańców w zakresie infrastruktury sołectwa oraz porządku, bezpieczeństwa, pomocy 
społecznej itp.

g) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Wójta.
h) zawiadamianie  i  zapraszanie  każdorazowo radnego na  zebrania  wiejskie  i  posiedzenia 

rady sołeckiej.
i) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy. 
j) uczestniczenie  w  sesjach  Rady  Gminy  z  głosem  doradczym.  Sołtys  może  również 

zgłaszać uchwały zebrania wiejskiego Radzie Gminy lub Wójtowi Gminy.
k) współpraca z radnymi Rady Gminy z terenu będącego jego okręgiem wyborczym.
l) zwoływanie zebrań wiejskich w ciągu 7 dni na wniosek 1/5 pełnoletnich mieszkańców 

sołectwa lub Wójta.
m) przygotowywanie wraz z Radą Sołecką propozycji  rozdysponowania  środków budżetu 

sołectwa.
n) przekazywanie do Urzędu Gminy,  zapisanych w formie  protokołu ,  decyzji z zebrania 

wiejskiego dotyczących rozdysponowania środków sołeckich na dany rok kalendarzowy.
o) wydatkowanie  środków  sołeckich  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  w  wysokości 

zaplanowanej w uchwale budżetowej Gminy Kościerzyna z uwzględnieniem postanowień 
ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych.

p) rozliczenie  z  wydatkowanych  środków  budżetu  sołectwa   z  Działem  Finansowo  - 
Księgowym Urzędu Gminy w terminie do dnia 15 grudnia danego roku zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych.

q) przedstawianie  sprawozdań finansowych z  wykonania  budżetu sołeckiego  na  zebraniu 
wiejskim najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia , po roku budżetowym.

r) udzielanie pomocy pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy w 
wykonywaniu zadań służbowych na terenie Sołectwa.

s) przekazywanie  informacji  o  pracach  Rady  Gminy  Kościerzyna  poprzez  umieszczanie 
ogłoszeń i uchwał na tablicach ogłoszeń.

t) nadzór na pracami wykonywanymi na terenie sołectwa i finansowanymi z jego budżetu.
u) współpraca ze szkołami i organizacjami społecznymi.



v) inicjowanie działalności społecznej, kulturalnej i sportowej na terenie sołectwa.
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Rada Sołecka.
§ 6

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy:
a) wspomaganie działalności Sołtysa, gdzie występuje jako organ doradczy i opiniodawczy.
b) określanie sposobu wykonania uchwał zebrania wiejskiego.
c) inicjowanie działań społecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.
d) współdziałanie z organami społecznymi działającymi na terenie sołectwa.
e) przygotowywanie propozycji rozdysponowania środków budżetu sołectwa.

2 W zebraniach Rady Sołeckiej mają prawo uczestniczyć radni z głosem doradczym.
3 Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4 Rada Sołecka składa się z 2-6 członków.

Rozdział IV - Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 7

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa.
§ 8

1. Sołtys  i  Rada  Sołecka  wybierani  są  spośród  nieograniczonej  liczby  kandydatów  w 
głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów.

1. Odwołanie następuje w tym samym trybie jak wybór.
2. Z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/5 stałych mieszkańców 

sołectwa lub Wójt  Gminy.  Z wnioskiem o odwołanie  Rady Sołeckiej lub jej członków 
może wystąpić Sołtys.

3. Wójt Gminy może zawiesić Sołtysa w pełnieniu funkcji jeżeli nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków.

4. Wójt  Gminy określa  termin i  miejsce wyboru Sołtysa  i  Rady Sołeckiej oraz powołuje 
komisje wyborcze.

§ 9
1. Jeżeli w sołectwie w wyborach na Sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, 

głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zarejestrowanego kandydata.
2. Jeżeli w sołectwie w wyborach na członków do Rady Sołeckiej zostało zarejestrowanych 

mniej niż 6 kandydatów, głosowania nie przeprowadza się,  a  za wybranych uważa się 
zarejestrowanych kandydatów.

3. Zasady  i  tryb  zgłaszania  kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rad  Sołeckich,  zasady 
przeprowadzania  wyborów  oraz  warunki  ważności  wyborów  w/w  określa  regulamin 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

Rozdział V - Postanowienia końcowe.
§ 10

Rada Sołecka pełni swą funkcję społecznie.
§ 11



Wójt sprawuje nadzór i kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa.
§ 12

Na wniosek Sołtysa, Urząd Gminy jest zobowiązany do udzielenia pomocy merytorycznej i 
prawnej przy sprawowaniu jego funkcji.

§ 13
Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy z inicjatywy Wójta.

§ 14
1. Sołtysowi  z  tytułu  wykonywania  obowiązków  sołtysa  przysługuje  dieta  oraz  zwrot 

kosztów podróży służbowej.
1. Rada Gminy określi zasady przyznawania w/w należności odrębną uchwałą.



Załącznik Nr 1
do Statutu Sołectwa

REGULAMIN ZASAD I TRYBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA 
SOŁTYSA I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH, ZASAD 

PRZEPROWADZANIA WYBORÓW ORAZ OKREŚLENIA 
WARUNKÓW WAŻNOŚCI WYBORÓW

Rozdział 1 Przepisy ogólne
§ 1

1.  Regulamin  określa  zasady  i  tryb  przeprowadzania  wyborów Sołtysa  i  członków  Rad 
Sołeckich, zgłaszania kandydatów oraz warunki ważności tych wyborów.
2.  W wyborach do każdego z organów, o których mowa w ust.  1,  głosować można tylko 
osobiście i tylko jeden raz.

Rozdział 2 Prawa wyborcze
§ 2

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na Sołtysa i do Rady Sołeckiej ma  obywatel 
polski,   który najpóźniej w dniu  wyborów kończy 18 lat  i  stale  zamieszkuje  na  obszarze 
działania danego Sołectwa.

§ 3
Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 4
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania 
do organów, o których mowa w art.1 ust.1.

§ 5
1. Można kandydować tylko do jednego z organów wymienionych w art. 1 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku uzupełniania składu Rady Sołeckiej, wyboru Sołtysa 
lub wyboru przed upływem kadencji.

Rozdział 3 Organy wyborcze
§ 6

1. Wójt Gminy  organizuje wybory i sprawuje nadzór nad ich przeprowadzeniem zgodnie z 
przepisami prawa.
2. Wybory przeprowadzają:

1) Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyboru Sołtysów i członków Rad Sołeckich,
2) sołeckie komisje wyborcze.

§ 7
Do zadań Wójta Gminy należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego,



2) powoływanie i odwoływanie komisji wyborczych.
§ 8

Do zadań Gminnej Komisji Wyborczej należy:
1)  sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  prawa  wyborczego  przez  sołeckie 

komisje wyborcze,
2) rozpatrywanie skarg na działalność sołeckich komisji wyborczych,
3) udzielanie komisjom wyborczym wyjaśnień,
4)  przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze gminy, wraz z ich 

wynikami, Wójtowi Gminy,
          5) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rad Sołeckich,

6) zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości 
w trybie określonym w ustawie,

7)zarządzanie  druku  kart  do  głosowania  i  ich  dostarczanie  sołeckim  komisjom 
wyborczym,

8) rozpatrywanie skarg na działalność sołeckich komisji wyborczych,
9)  ustalenie  wyników głosowania  i  wyników  wyborów   i  ogłoszenie  ich  w  trybie 

określonym niniejszym regulaminem.
§ 9

Do zadań sołeckich komisji wyborczych należy:
1) przeprowadzenie głosowania,
2)  czuwanie  w dniu  wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego  w miejscu i 

czasie głosowania,
3) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości,
4) przesłanie wyników głosowania do właściwej gminnej komisji wyborczej.

§ 10
1.  Komisje wyborcze powołuje,  najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, wójt  gminy 
spośród wyborców zamieszkałych na  terenie Gminy Kościerzyna,  wskazując  jednocześnie 
funkcje osób powołanych.
2. W skład:

1) Gminnej Komisji Wyborczej  wchodzi od 3 do 6 osób, w tym z urzędu, jako 
członek,  osoba  wskazana  przez  wójta  spośród  pracowników  samorządowych 
gminy.

2) Sołeckich Komisji Wyborczych wchodzą 3 osoby, w tym z urzędu, jako członek, 
osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy.

3. Składy komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty.
4. Zmiany i uzupełnienia w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu.
5. Członkowie komisji nie mogą prowadzić agitacji na rzecz kandydatów.

§ 11
1.  Członkom komisji  wyborczych  przysługują  diety w  wysokości  ustalonej  przez  Wójta 
Gminy w wysokości nieprzekraczającej środków zaplanowanych w budżecie .
2.  Osoby  wchodzące  w  skład  komisji  wyborczych,  korzystają  z  ochrony  prawnej 
przewidzianej  dla  funkcjonariuszy  publicznych  i  ponoszą  odpowiedzialność  jak 
funkcjonariusze publiczni.



§ 12
Obsługę administracyjną komisji wyborczych oraz wykonanie zadań wyborczych  zapewnia 
wójt.

Rozdział 4 Zarządzanie wyborów
§ 13

1.  Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich zarządza się nie później niż na 30 dni przed 
upływem kadencji. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy.
2. Wójt Gminy wyznacza datę wyborów zgodnie z ust. 1 oraz określa dni, w których upływają 
terminy wykonania czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i 
ogłasza najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

§ 14
W  razie  konieczności  przeprowadzenia  wyborów  przed  upływem  kadencji  z  przyczyn 
określonych w odrębnych uchwałach wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 45 dni od 
wystąpienia tej przyczyny. Przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio, z tym że w kalendarzu 
wyborczym terminy wykonania czynności wyborczych mogą być krótsze od przewidzianych 
w regulaminie. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli ich data przypadałaby 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

Rozdział 5 Spis wyborców
§ 15

1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.
3. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy.
4. Spis wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu sołeckiej komisji 
wyborczej.

Rozdział 6 Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rad Sołeckich
§ 16

1.  Kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rad  Sołeckich  zgłasza  się  do  Gminnej  Komisji 
Wyborczej.
2. Zgłoszenie następuje na druku – zgodnie z załącznikiem nr 1.
3.  Zgłoszenie  musi  zawierać:  pisemne  oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na 
kandydowanie,  w przypadku zgłoszenia kandydatury na Sołtysa musi zawierać podpisy co 
najmniej  10  osób  posiadających  czynne  prawo  wyborcze,  zaś  w  przypadku  wyboru  na 
członków Rady Sołeckiej 5 osób.
4. W przypadku braku odpowiedniej liczby członków Rady Sołeckiej, kandydat nie wybrany 
na Sołtysa może po wyrażeniu zgody zostać członkiem Rady Sołeckiej.
5.  Jeżeli  zgłoszenie  kandydata  wykazuje  wady,  Gminna  Komisja  wyborcza  wzywa 
zgłaszającego  do  ich  usunięcia  w  terminie  2  dni.  Po  bezskutecznym  upływie  terminu 
zgłoszenie zostaje unieważnione. 

Rozdział 6 Przebieg głosowania
§ 17

Głosowanie  odbywa  się  w  lokalu  sołeckiej  komisji  wyborczej,  zwanym  dalej  „lokalem 
wyborczym”, między godziną 9 a 15, bez przerwy. Głosowanie może zostać zakończone przed 
wskazana godzina o ile wszyscy uprawnieni do głosowania znajdujący się w spisie wyborców 
oddali swój głos.



§ 18
W  lokalu  wyborczym wydziela  się  miejsca  zapewniające  tajność  głosowania,  w  liczbie 
umożliwiającej wyborcom swobodne korzystanie z nich.

§ 19
1. Przed rozpoczęciem głosowania sołecka komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, 
po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią sołecką oraz ustala liczbę otrzymanych kart do 
głosowania.
2. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

§ 20
1. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym powinno 
być obecnych co najmniej 2 członków obwodowej komisji wyborczej.
2.  W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności sołeckiej komisji wyborczej mogą 
przebywać mężowie zaufania poszczególnych kandydatów.

§ 21
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje sołeckiej komisji wyborczej dowód 
osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
2.  Wyborca  nie  wpisany do  spisu  wyborców zostanie  przez  komisję  dopisany do  spisu  i 
dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie 
danego obwodu głosowania.

§ 22
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do spisu otrzymuje od komisji kartę do 
głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
2.  Wyborca  potwierdza  otrzymanie  karty  własnym  podpisem  w  rubryce  spisu  na  to 
przeznaczonej.
3.  Komisja  wydaje  karty  do  głosowania  wg  wzoru  ustalonego  przez  zarząd  opatrzone 
pieczęcią sołectwa.

§ 23
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, jakakolwiek 
agitacja wyborcza jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze.

§ 24
Przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w 
czasie głosowania; w tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby 
zakłócające porządek i spokój.

Rozdział 7 Sposób głosowania i warunki ważności głosu
§ 25

1.  W wyborach do Rady Sołeckiej wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając 
znak  „x” w  kratce  z  lewej  strony  obok  nazwisk  najwyżej  tylu  kandydatów,  ilu  jest 
wybieranych w danym sołectwie.
2. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów:
3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce 
z lewej strony obok nazwisk więcej niż 6 kandydatów lub nie postawiono znaku „x” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli znak 
„x” postawiono w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata, który został skreślony przez 
Gminną Komisję Wyborczą.



4.  Dopisanie  na  karcie  do  głosowania  dodatkowych  nazwisk  lub  poczynienie  innych 
dopisków nie wpływa na ważność głosu.

§ 26
W wyborach Sołtysa wyborca głosuje  tylko na jednego kandydata,  stawiając znak  „x” w 
kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce 
z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów lub jeżeli nie postawiono 
znaku „x” przy nazwisku żadnego z kandydatów.

Rozdział 9 Obsadzenie mandatów bez głosowania
§ 27

1.  Jeżeli w sołectwie w wyborach na Sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, 
głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zarejestrowanego kandydata.
2. Jeżeli w sołectwie w wyborach na członków do Rady Sołeckiej zostało zarejestrowanych 
mniej  niż  6   kandydatów,  głosowania  nie  przeprowadza  się,  a  za  wybranych  uważa  się 
zarejestrowanych kandydatów.

§ 28
1. W przypadku, o którym mowa w § 27, właściwa Gminna Komisja Wyborcza niezwłocznie 
zawiadamia  wyborców  danego  sołectwa  o  przyczynach  obsadzenia  mandatów  bez 
głosowania, w formie obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewnia wójt. 
2.  Komisja  wyborcza  sporządza odpowiedni  protokół z  obsadzenia  mandatu radnego  bez 
głosowania w okręgu wyborczym.

Rozdział 9 Ustalanie wyników głosowania w obwodach głosowania
§ 29

Niezwłocznie  po  zakończeniu  głosowania  sołecka  komisja  wyborcza  ustala  wyniki 
głosowania.

§ 30
1.  Komisja ustala,  na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do 
głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2.  Komisja  ustala  liczbę  nie  wykorzystanych  kart  do  głosowania,  a  następnie  karty  te 
umieszcza w zapieczętowanych pakietach.
3.  Przewodniczący  komisji  w  obecności  jej  członków  otwiera  urnę  wyborczą,  po  czym 
komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
4. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod 
uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3. Nie bierze się pod uwagę również kart do 
glosowania innych niż urzędowo określone lub nieopatrzone pieczęcią właściwej komisji.
5.  Jeżeli  liczba  kart  do głosowania  wyjętych z urny jest  mniejsza  lub  większa  od liczby 
wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
6. Wzór protokołu głosowania stanowi zał.nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 31
1. Sołecka komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów 
nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych.
2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w sołectwie.



§ 32
Niezwłocznie  po  sporządzeniu  protokołu sołecka  komisja  wyborcza podaje  do  publicznej 
wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu łatwo 
dostępnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protokołu głosowania w sołectwie.

§ 33
Przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje protokół do gminnej 
komisji wyborczej.

§ 34
Po wykonaniu czynności wymienionych w § 31 przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej 
niezwłocznie przekazuje w depozyt wójtowi dokumenty z głosowania.

Rozdział 11 Protesty wyborcze. Ważność wyborów
§ 35

1.  W ciągu  14  dni  od  daty  wyborów  może  być  wniesiony  protest  przeciwko  ważności 
wyborów  z  powodu  dopuszczenia  się  przestępstwa  przeciwko  wyborom lub  naruszenia 
przepisów niniejszego  regulaminu  dotyczącego  przebiegu  głosowania,  ustalenia  wyników 
głosowania lub wyników wyborów.
2.  Protest przeciwko wyborowi może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów 
było umieszczone w spisie wyborców na obszarze danego sołectwa.

§ 36
1. Protest wnosi się na piśmie do Gminnej Komisji Wyborczej.
2.  Wnoszący protest  powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić  lub wskazać 
dowody, na których opiera swoje zarzuty.
3. Gminna  Komisja  rozpatruje  protesty  w  ciągu  3  dni  od  dnia  ich  wniesienia.  Decyzja 
Gminnej Komisji jest ostateczna.
4. Gminna Komisja Wyborcza po wydaniu decyzji, o której mowa w ust.3, Komisja podaje do 
publicznej wiadomości zbiorcze zestawienie wyników wyborów na Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej.



............................................ ................................... 
dnia ........................ (imię i nazwisko) 

..................................................
         (miejsce zamieszkania)

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa / członka Rady 
Sołeckiej* w ..................................................................................................

.............................................
podpis

* - niepotrzebne skreślić
........................................  dnia..................

Gminna Komisja Wyborcza
Wyboru Sołtysów i członków Rad Sołeckich
w Gminie Kościerzyna

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa/ członka Rady Sołeckiej*
Zgłaszam Pana (ią) ...............................................................................................................
na Sołtysa / członka Rady Sołeckiej *  w ..............................................................................
wiek ............................... zawód ...................................................... tel.................................
miejsce zamieszkania ............................................................................................................

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania PESEL Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA  Z  WYBORU SOŁTYSA
sołectwa .........................................

1. Głosowanie w dniu .......................... rozpoczęło się o godz. …. i trwało bez przerwy 
do godz. …...

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła ...........................

3. Komisja otrzymała ................... kart do głosowania.
4. Wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) ..................... wyborcom.

5. Nie wykorzystano ...................... kart do głosowania.
Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, 
Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
6. Oddano kart do głosowania (liczba kart wyjętych z urny) .....................

7. Głosów nieważnych oddano .....................
   w tym:

  a) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska
      dwóch lub większej liczby kandydatów .....................

  b) z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska 
     żadnego kandydata .....................

  c) z powodu postawienia znaku „X” tylko obok nazwiska
     kandydata skreślonego z listy kandydatów ....................

8. Głosów ważnych oddano: ...................
9. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1. ................................................... ........................

2. .................................................... ........................

3. .................................................... ........................ .

10.Jeżeli suma liczb z punktu 7 i 8 jest mniejsza od liczby z pkt 6 należy podać ewentualną 
przyczynę niezgodności: ......................................................................................................

11.Zarzuty mężów zaufania: ...................................................................................................

12.Zarzuty członków Komisji: ...............................................................................................

W Sołectwie ..........................................................................
Sołtysem został wybrany:............................................................................
Podpisy Komisji:
1. ...................................................  Przewodniczący ................................
2. .................................................... członek ................................

3. .................................................... członek ................................
Pieczęć sołecka ...........................................



PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA  Z  WYBORU CZŁONKÓW 
RADY SOŁECKIEJ

sołectwa .........................................
1. Głosowanie w dniu .......................... rozpoczęło się o godz. …. i trwało bez przerwy 

do godz. …...

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła ...........................
3. Komisja otrzymała ................... kart do głosowania.

4. Wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) ..................... wyborcom.
5. Nie wykorzystano ...................... kart do głosowania.

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, 
Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:

6. Oddano kart do głosowania (liczba kart wyjętych z urny) .....................
7. Głosów nieważnych oddano .....................

   w tym:
  a) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska

      siedmiu lub większej liczby kandydatów .....................
  b) z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska 
     żadnego kandydata .....................

  c) z powodu postawienia znaku „X” tylko obok nazwiska
     kandydata skreślonego z listy kandydatów ....................

8. Głosów ważnych oddano: ...................
9. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1. ................................................... ........................

2. .................................................... ........................

3. .................................................... ........................ .

4. .................................................... ........................ .

5. .................................................... ........................ .

6. .................................................... ........................ .

7. .................................................... ........................ .

8. .................................................... ........................ .

9. .................................................... ........................ .

10.Jeżeli suma liczb z punktu 7 i 8 jest mniejsza od liczby z pkt 6 należy podać ewentualną 
przyczynę niezgodności: ......................................................................................................

11.Zarzuty mężów zaufania: ...................................................................................................
12.Zarzuty członków Komisji: ...............................................................................................



W Sołectwie ..........................................................................
Członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani:
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
6. ............................................................................
Podpisy Komisji:
1. ...................................................  Przewodniczący ................................

2. .................................................... członek ................................
3. .................................................... członek ................................

Pieczęć sołecka ...........................................



GMINNA KOMISJA WYBORCZA

WYBORÓW SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH

GMINY KOŚCIERZYNA

przeprowadzonych w dniu ..... lutego 200.. roku

w godz. od 9.00 do 15.00

informuje,  że  dokonała   sprawdzenia  zgodności  z  Regulaminem  Wyborów 
obliczeń wyników głosowania ustalonych przez Sołecką Komisje Wyborczą

w ...........................................

 i  s t w i e r d z a  c o  n a s t ę p u j e

W głosowaniu na : Sołtysa

- uprawnionych do głosowania ..............................

- wydano kart do głosowania ..............................

- oddano głosów ważnych .............................

- oddano głosów nieważnych .............................

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
w głosowaniu na Sołtysa:
1.                                   ........................
2.                                                          ........................

W  związku  z  powyższym  Gminna  Komisja  Wyborcza  stwierdza,  że  w 
Sołectwie ............................... Sołtysem został wybrany (a): p.

Podpisy Komisji:

1.                            - Przewodniczący ................................

2.                      - Zastępca Przewodniczącego ................................

3.             -Sekretarz ................................

4.                         -członek ................................

5.                -członek ................................

6.                -członek ................................

Pieczęć ...........................................




