(wyciąg ze statutu sołectwa)
Rozdział VI
Tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
Wybory Sołtysa
§ 21. 1. Wybory Sołtysa są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu
tajnym.
2. Wybory są ważne bez względu na frekwencję, jeżeli na kandydata oddano, co najmniej
jeden ważnie oddany głos.
§ 22. 1. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców.
2. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców w
wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych w
przepisach ustawy Kodeks wyborczy.
3. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny
PESEL, oraz adres zamieszkania wyborcy.
4. Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu
wyborców oraz o miejscu, czasie i zasadach jego udostępniania.
5. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone zastrzeżenia do Burmistrza.
6. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć zastrzeżenia w terminie 3 dni od daty ich
wniesienia.
7. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej.
§ 23. Kandydować na sołtysa i do Rady Sołeckiej może każdy, kto posiada prawo wybierania
i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa oraz jest wpisany do rejestru wyborców.
§ 24. W wyborach Sołtysa wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata.
§ 25. 1. Burmistrz w drodze zarządzenia wyznacza datę wyborów oraz określa dni, w
których upływa termin wykonywania czynności wyborczych.
2. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający w terminie 3 miesięcy
przed dniem zakończenia kadencji Sołtysa i podaje do publicznej wiadomości nie później niż
21 dni przed terminem wyborów.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów przedterminowych przed upływem
kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 45 dni od wystąpienia przyczyny.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych
kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych sołtysów, wybranych w wyborach
przeprowadzonych w terminie określonym w ust. 2.
§ 26. Nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje Burmistrz lub osoba przez niego
upoważniona.
§ 27. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów
pokrywane są z budżetu Gminy.
§ 28. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym między godziną 800 a 1500 bez
przerwy.
2. Burmistrz w drodze obwieszczenia wyznacza lokal wyborczy.

§ 29. 1. Prawo pisemnego zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie
mieszkańców Sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, uprawnionych do głosowania.
2. Kandydatura na Sołtysa powinna być poparta co najmniej 25 podpisami.
3. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Udzielenie poparcia
następuje poprzez złożenie podpisu na liście z nazwiskiem kandydata obok czytelnie
wpisanego swego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania. Na liście umieszcza się zapis, że
wyborca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wyborów.
4. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o
wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5. Wyborca może popierać kandydata tylko z obrębu Sołectwa.
6. Zgłaszania kandydatów na Sołtysa dokonuje się do Burmistrza. Termin zgłaszania
kandydatów rozpoczyna się z dniem ogłoszenia daty wyborów, a upływa na 5 dni przed
dniem wyborów do godziny 1500.
7. Po upływie terminu określonego w ust. 6 Burmistrz sporządza listy kandydatów, na
których w kolejności alfabetycznej umieszcza się nazwiska, imiona oraz miejscowość
zamieszkania kandydata na Sołtysa w danym sołectwie.
8. W przypadku stwierdzenia wad w zgłoszeniu Burmistrz wzywa do niezwłocznego ich
usunięcia.
9. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Burmistrz stwierdza jego
nieważność.
§ 30. 1. Wybory przeprowadzają obwodowe komisje wyborcze, których członkowie swoją
pracę wykonują bezpłatnie.
2. Grupy mieszkańców, które zgłosiły kandydata na Sołtysa mają prawo zgłaszania
kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w ilości dwóch osób. Terminy
zgłaszania określone w § 29 ust. 6 stosuje się odpowiednio do zgłaszania członków
obwodowych komisji.
3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów
Burmistrz, spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które zgłosiły kandydata na
Sołtysa oraz osób wyznaczonych.
4. W skład komisji wchodzi minimum 3 osoby, w tym osoba lub osoby wyznaczone przez
Burmistrza.
5. O wielkości składu komisji decyduje ilość zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. W skład komisji nie może wchodzić kandydat na Sołtysa oraz jego małżonek, wstępni,
zstępni a także rodzeństwo i osoby pozostające z kandydatem na Sołtysa w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Osoba wchodząca w skład komisji traci członkostwo w komisji z chwilą zgłoszenia jej
kandydatury na Sołtysa.
8. Pierwsze posiedzenie komisji organizuje Burmistrz.
9. Przewodniczącym komisji jest osoba wyznaczona przez Burmistrza.
10. Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:
1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie
głosowania;
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;
4) przekazanie wyników (protokołów) Burmistrzowi.
11. Podczas głosowania w lokalu wyborczym może uczestniczyć, na podstawie pisemnego
upoważnienia grupy osób, o której mowa w ust. 2, mąż zaufania, który ma prawo
obserwowania przebiegu głosowania i zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń do
protokołu z głosowania do obwodowej komisji wyborczej.

12. Grupa osób, która zgłosiła kandydata na Sołtysa może upoważnić tylko jedną osobę do
pełnienia funkcji męża zaufania.
§ 31. Do zadań Burmistrza podczas wyborów Sołtysa należy:
1) ustalenie wzoru formularzy używanych podczas wyborów;
2) sporządzenie spisu wyborców;
3) powołanie obwodowej komisji wyborczej;
4) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przeprowadzenia wyborów;
5) podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów;
6) rozpatrywanie protestów wyborczych.
§ 32. 1. Za wybranego Sołtysa uważa się osobę, która w głosowaniu uzyskała największą
ilość ważnie oddanych głosów.
2. W przypadku równej ilości głosów na kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę
głosów, w ciągu 7 dni od dnia wyborów przeprowadza się drugą turę wyborów bez względu
na frekwencję, w tym samym trybie co pierwszą turę, z tym, że skład osobowy obwodowej
komisji wyborczej pozostaje niezmieniony. W przypadku równej ilości głosów na
kandydatów w drugiej turze wyborów, powtarza się głosowanie do momentu wyboru Sołtysa.
3. Zaprzysiężenie nowo wybranego Sołtysa następuje na pierwszym Zebraniu Wiejskim,
zwołanym w ciągu 14 dni od przeprowadzonych wyborów.
4. Zebranie, o którym mowa w ust. 3 otwiera i przyjmuje ślubowanie Przewodniczący Rady
Miejskiej lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Wybory do Rady Sołeckiej
§ 33. 1. W terminie 14 dni od dnia wyboru, nowo wybrany Sołtys, zwołuje zebranie
mieszkańców, na którym dokonuje się wyboru Rady Sołeckiej. Zapis § 13 ust. 1 do 6 stosuje
się odpowiednio.
2. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w określonym wyżej terminie, zebranie
niezwłocznie zwołuje Burmistrz.
§ 34. 1. Wybory do Rady Sołeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej ma:
1) wybrany Sołtys w liczbie przewidzianej w Statucie;
2) mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do organów Sołectwa;
3. Sołtys nie może kandydować do Rady Sołeckiej.
4. Wybory Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu bezpośrednim, równym i tajnym.
5. Głos jest ważny, jeżeli zostanie oddany na urzędowej karcie do głosowania oraz na karcie
do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca postawi nie więcej niż jeden znak "X"
w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów.
6. W celu przeprowadzenia wyborów mieszkańcy na zebraniu mieszkańców sołectwa
powołują komisję skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić kandydaci na członków
Rady Sołeckiej i Sołtys.
7. Komisję skrutacyjną wybiera zebranie mieszkańców spośród mieszkańców Sołectwa
obecnych na zebraniu mieszkańców, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
8. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) sprawdzenie prawidłowości kart do głosowania;
3) rozdanie kart do głosowania uprawnionym do głosowania;
4) przeprowadzenie głosowania;
5) ustalenie wyników wyborów;

6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje przewodniczący
i członkowie komisji;
7) podanie wyników do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu głosowania
oraz ustaleniu wyników wyborów;
8) ogłoszenie wyników.
§ 35. 1. Za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się
pomiędzy tymi kandydatami drugie głosowanie, w wyniku którego za wybranego na członka
Rady Sołeckiej uważa się kandydata, który uzyskał większą ilość głosów.
3. W przypadku określonym w ust. 2, drugiego głosowania nie przeprowadza się pomiędzy
kandydatami, którzy otrzymali taką liczbę głosów, a która wystarcza do tego, aby kandydaci
ci zakwalifikowali się do określonej w Statucie liczby członków Rady Sołeckiej.
4. Odwołanie Sołtysa lub wygaśnięcie jego mandatu skutkuje wygaśnięciem mandatów
członków Rady Sołeckiej.
Wygaśnięcie mandatu i odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej
§ 36. 1. Wcześniejsze wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub poszczególnych członków Rady
Sołeckiej następuje w skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się funkcji,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie
prawomocnego wyroku sądu
2. Wcześniejsze wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie mieszkańców.
§ 37. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem mieszkańców i mogą być przez zebranie mieszkańców odwołani przed upływem
kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał
Zebrań Wiejskich, utracili zaufanie mieszkańców lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego
ich w opinii środowiska.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa oraz członka/ów Rady Sołeckiej może wystąpić
Burmistrz lub grupa mieszkańców w ilości co najmniej 20 osób. Wniosek grupy
mieszkańców musi być poparty podpisami 10% uprawnionych do głosowania w danym
Sołectwie i złożony Burmistrzowi.
3. Uzupełnienie składu Rady Sołeckiej i przedterminowy wybór Sołtysa następuje w tym
samym trybie co wybór na nową kadencję.
4. Wyborów uzupełniających, przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów
miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.
§ 38. 1. Odwołanie Sołtysa i członka/ów Rady Sołeckiej odbywa się na zebraniu stałych
mieszkańców sołectwa zwołanym przez Burmistrza na jego wniosek lub wniosek
mieszkańców, spełniający wymogi określone w § 37 ust. 2. Zebraniu przewodniczy osoba
wskazana przez Burmistrza.
2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członka/ów Rady
Sołeckiej przez grupę mieszkańców Sołectwa, Burmistrz zobowiązany jest zwołać Zebranie w
ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
3. Aby odwołanie było skuteczne na w/w Zebraniu, w głosowaniu za odwołaniem Sołtysa
musi wziąć udział min 50% liczby osób biorących udział w jego wyborze.
4. Głosowanie za odwołaniem Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywa się w tym samym
trybie co wybór członków Rady Sołeckiej.

5. Głosowanie odbywa się przy obecności osoby oddelegowanej przez Burmistrza.
6. Na Zebranie zaprasza się osobę, która ma być odwołana.
7. Przed przystąpieniem do głosowania o odwołanie Sołtysa lub członka/ów Rady Sołeckiej
należy wysłuchać odwoływanego, jeżeli jest na Zebraniu Wiejskim.
8. Za odwołanego uważa się Sołtysa lub członka/ów Rady Sołeckiej, jeżeli za ich
odwołaniem głosowała większość uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.
9. Jeżeli za odwołaniem głosowało tyle samo osób co przeciw odwołaniu, odwołanie nie
dochodzi do skutku.
(…)

