
UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY GMINY SZAFLARY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 
1000, 1349 i 1432) oraz § 16 ust. 2, 4 i 7 Statutu Sołectwa Bańska Niżna stanowiącego załącznik nr 1 do 
uchwały nr XLIII/313/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów 
Sołectw Gminy Szaflary; § 16 ust. 2, 4 i 7 Statutu Sołectwa Bańska Wyżna stanowiącego załącznik nr 2 do 
uchwały nr XLIII/313/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów 
Sołectw Gminy Szaflary; § 16 ust. 2, 4 i 7 Statutu Sołectwa Bór stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 
XLIII/313/2017 Rady  Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw 
Gminy Szaflary; § 16 ust. 2, 4 i 7 Statutu Sołectwa Maruszyna stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały nr 
XLIII/313/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw 
Gminy Szaflary; § 16 ust. 2, 4 i 7 Statutu Sołectwa Skrzypne stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 
XLIII/313/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw 
Gminy Szaflary; § 16 ust. 2, 4 i 7 Statutu Sołectwa Szaflary stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały nr 
XLIII/313/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw 
Gminy Szaflary; § 16 ust. 2, 4 i 7 Statutu Sołectwa Zaskale stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały nr 
XLIII/313/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw 
Gminy Szaflary, Rada Gminy Szaflary, uchwala co następuje:

§ 1. 

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Szaflary.

§ 2. 

Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę dnia 7 kwietnia 2019 r.

§ 3. 

Termin wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 4. 

Ustala się wzór:

1. zgłoszenia kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały,

2. listy osób popierających zgłoszenie kandydata, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, który stanowi  załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

4. pełnomocnictwa kandydata na męża zaufania, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

5. zaświadczenia o powołaniu na męża zaufania, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

6. karty do głosowania w wyborach na Sołtysa, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

7. karty do głosowania w wyborach do Rady Sołeckiej, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

8. protokołu z głosowania, który stanowi  załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

9. protokołu z ustalenia wyników wyborów, który stanowi załącznik nr 10 do niniejsze uchwały.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szaflary.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wąsik
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                  Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/21/2018 

Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. 
 

Kalendarz wyborczy  

 

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 

do dnia 30 stycznia 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości, w formie  

obwieszczenia, informacji o terminie 

wyborów, miejscach lokali wyborczych, 

godzinach otwarcia lokali wyborczych oraz o 

terminie zgłaszania kandydatów na sołtysów i 

do rad sołeckich.   

do dnia 5 lutego 2019 r. 

 

Powołanie przez Radę Gminy Szaflary 

Gminnej Komisji Wyborczej i jej siedziby. 

do dnia 11 marca 2019 r. Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej  

kandydatów na członków Sołeckich Komisji 

Wyborczych 

do dnia 15 marca 2019 r.   Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej 

kandydatów na sołtysów i członków Rad 

Sołeckich. 

do dnia 18 marca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości, w formie  

obwieszczenia, informacji o 

zarejestrowanych listach kandydatów na 

sołtysów  i członków Rad Sołeckich.  

do dnia 28  marca 2019 r. Powołanie przez Radę Gminy Szaflary 

składów Sołeckich Komisji Wyborczych  

do dnia 28  marca 2019 r. Powołanie przez Wójta Gminy Szaflary po 

jednym członku do każdego ze składów 

Sołeckich Komisji Wyborczych  

w dniu 5 kwietnia 2019 r. Przekazanie Sołeckim Komisjom 

Wyborczym spisów wyborców 

w dniu 6 kwietnia 2019 r. Zakończenie kampanii wyborczej 

w dniu 7 kwietnia 2019 r.  

od 8:00 do 20:00 

Głosowanie  

w dniu 11 kwietnia 2019 r. * Zebranie Wiejskie 

 

 
* w przypadku równej liczby otrzymanych głosów przez dwóch lub więcej kandydatów zgodnie z § 24 ust. 2 

oraz 4 Statutów Sołectw: Bańska Niżna, Bańska Wyżna Bór, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary i Zaskale, 

stanowiących załączniki do uchwały nr XLIII/313/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary, o wyborze Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej  

rozstrzyga zwołane przez Wójta Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. Zebranie 

przeprowadza się w terminie wskazanym w kalendarzu wyborczym.  
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/21/2018 

Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r.                      
 

 

Zgłoszenie kandydata na 

 Sołtysa /członka Rady Sołeckiej * 

 

w  sołectwie ….......................................... 

 

w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. 

 

Ja ........................................................................................................ 
  (imię i nazwisko osoby zgłaszającej) 

 

 zamieszkały/a  ................................................................................... 
    (adres) 
        

 

zgłaszam kandydaturę 

 

..................................................................................................................................................... 
(imiona i nazwisko kandydata) 

 

 

zamieszkałego/ej ...................................................................................................................................... 
                                                (adres-miejscowość, ulica, nr domu) 

 

 wiek ...............................,  wykształcenie …............................................................................. 

 
 

 

Do zgłoszenia załączam: 

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu praw 

wyborczych/biernym prawie wyborczym. 

2. Listę zawierającą ……… podpisów popierających kandydata na sołtysa*. 

3. Listę zawierającą ……… podpisów popierających kandydata do Rady Sołeckiej*. 

 

 

 

 

 

 

...................................    .......................................................................... 
/data/     /czytelnie imię, nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia) 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                  Załącznik nr 3 do Uchwały  nr III/21/2018 

                                        Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r.                                   
 

 
LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATA 

 

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa / członka Rady Sołeckiej* w sołectwie  .............................................. 

 zgłoszonego przez ....................................................................................................................................... 

  (imię i nazwisko osoby  zgłaszającej) 

  

………………………………………………………………… 

(IMIONA I NAZWISKO KANDYDATA) 

 

Lp. Imię(imiona) i 

nazwisko 

Adres 

zamieszkania 

Nr PESEL Podpis 

czytelny 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                 Załącznik nr 4 do Uchwały  nr III/21/2018 

Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. 

                                                                                                          

 

Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na kandydowanie  

na  Sołtysa / członka Rady Sołeckiej* 

 
 

Ja, ................................................................................................................................................. 
   (imiona i nazwisko kandydata) 

 

wiek ..........................., wykształcenie ......................................................................................... 

 

posiadającego  numer ewidencyjny PESEL ...........................................,  

 

miejsce zamieszkania ................................................................................................................... 

 

niniejszym oświadczam, 

 

że wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa*/członka Rady Sołeckiej*  

 

w sołectwie…...................................................... w Gminie Szaflary  

 

w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. 

 

oraz,  że posiadam prawa wyborcze i stale zamieszkuję na terenie działania tego sołectwa.  

 

 

 

 

 

...................................    ............................................................. 
/data/      /czytelny podpis kandydata/ 

 

 
 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr  5 do Uchwały  nr III/21/2018 

Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO KANDYDATA 

DLA MĘŻA ZAUFANIA 

 

Jako kandydat na Sołtysa/członka Rady Sołeckiej* w sołectwie …......................................... 

wyznaczam  na  męża  zaufania  Panią/Pana*  

 

 

…................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko męża zaufania) 

 

legitymującą/legitymującego* się dowodem osobistym …......................................................... 
                                                                                                     (seria i numer dowodu osobistego) 

 

 

 

 

 

 

…............................................     …......................................... 
   (miejscowość i data)                                                                                                             (czytelny podpis wystawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr  6 do Uchwały  nr III/21/2018 

Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O POWOŁANIU  

NA MĘŻA ZAUFANIA 

 

 
Ja ……………………………………...……………………………………………………………………………………….,  

(imię - imiona i nazwisko) 

jako pełnomocnik wyborczy – osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, działając w 

imieniu: 

Określić w imieniu kogo działa: 

 

zaświadczam, że Pan / Pani*: 

Imię  Drugie 

imię 

 Nazwisko  

Numer ewidencyjny PESEL            

 

 

został(-a)*  wyznaczony(-a)*  na męża zaufania w Sołeckiej Komisji Wyborczej w  ……………………………… 

                                                                                                                                                                                         (nazwa sołectwa) 

w wyborach 

............................................................................................................................................................... 
(nazwa wyborów) 

zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.  

 

  …………………………………………………........ 
              (podpis pełnomocnika lub osoby upoważnionej) 

 

 
 

 

                                                           
  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do Uchwały  nr III/21/2018 

Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach Sołtysa w sołectwie …........................... 

w dniu 7 kwietnia 2019 r. 

 

Kandydaci na Sołtysa: 

 

  

IMIONA I NAZWISKO 

 

  

IMIONA I NAZWISKO 

 

  

IMIONA I NAZWISKO 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(miejsce na pieczęć Urzędu Gminy Szaflary) 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA: 

Głosować należy tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce po lewej stronie 

obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej 

kandydatów lub nie umieszczenie znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata powoduje, że 

głos uznaje się za nieważny.  
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       Załącznik nr 8 do Uchwały  nr III/21/2018 

Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach do Rady Sołeckiej w sołectwie …................... 

w dniu 7 kwietnia 2019 r. 

 

Kandydaci do rady sołeckiej: 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 IMIONA I NAZWISKO 

 

 
 
 
 
 
 

 

(miejsce na pieczęć Urzędu Gminy Szaflary) 

 

INFORMACJA: 

Głosować należy na nie więcej niż  10  kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej  strony obok 

nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok  nazwisk większej niż liczba kandydatów  lub nie 

umieszczenie znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata powoduje, że głos uznaje się za nieważny.   
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Załącznik nr 9 do Uchwały  nr III/21/2018 

Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. 

                                                                                                     

WYBORY SOŁTYSA I  RADY SOŁECKIEJ 

 

Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej: …................................................................ 

 
 

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA 

na kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie 

….................................................   

 

Głosowanie w dniu 7 kwietnia 2019 r. rozpoczęło się o godz. .......... i trwało bez przerwy do 

godz. ……… 

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. 

 

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA 

1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania  

 

   

2 Komisja otrzymała kart do głosowania, w tym :    

2a - na Sołtysa    

2b - do Rady Sołeckiej    

 

3 

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (biorących 

udział w głosowaniu), w tym : 

   

3a - w wyborach na Sołtysa    

3b - w wyborach do Rady Sołeckiej    

4 Liczba niewykorzystanych kart do głosowania, w tym:    

4a - w wyborach na Sołtysa    

4b - w wyborach do Rady Sołeckiej    

 
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA 

Po wyjęciu z urny kart Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania: 

 

5 Liczba kart wyjętych z urny w wyborach na Sołtysa    

6 Liczba głosów nieważnych w wyborach Sołtysa    

7 Liczba głosów ważnych w wyborach Sołtysa 

 

   

8 Liczba kart wyjętych z urny w wyborach do Rady Sołeckiej    

9 Liczba głosów nieważnych w wyborach  do Rady Sołeckiej    

10 Liczba głosów ważnych w wyborach Rady Sołeckiej    

 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu. 

 

 

 

Id: 655E61B5-C526-4AB6-AEFE-7BF31561A423. Podpisany Strona 9



III. NA POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW NA SOŁTYSA ODDANO 

NASTĘPUJĄCE LICZBY GŁOSÓW WAŻNYCH 

 

Nazwisko i imiona kandydata                                                                     liczba głosów 

1.     

2.     

3.     

 
IV. NA POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY 

SOŁECKIEJ ODDANO NASTĘPUJĄCE LICZBY GŁOSÓW WAŻNYCH 

Nazwisko i imiona kandydata                                                                     liczba głosów 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10     

 

V. Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnych różnic pomiędzy liczbą z pkt 5 i pkt 8, 

a liczbą z pkt 3a i 3b: 

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

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

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

VI. W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia: 

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

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

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

VII. Inne uwagi: 

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

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

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

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 

1. ..........................................- przewodniczący                                   .............................. 

        (nazwisko i imię/imiona)  

2. ..........................................- zastępca przewodniczącego                .............................. 

3. ..........................................- członek                                                .............................. 

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

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

 
 

                                                                              

 

 

(pieczęć Komisji) 
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Załącznik nr 10 do Uchwały  nr III/21/2018 

Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r.                                                                                                        

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW  

Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  w sołectwie ….................................. 

sporządzony w dniu ……………………przez Sołecką Komisję Wyborczą 

 

I. Wybory Sołtysa 

 

1. W wyborach zarejestrowano …....… kandydata /kandydatów *)  na Sołtysa. 

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na 

/Sołtysa, w związku z czym mandat pozostał nie obsadzony. 

B*). Głosowania nie przeprowadzono, ponieważ został zarejestrowany tylko 1 kandydat. 

C*). Głosowanie odbyło się w dniu ……………......….  

Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Sołecką Komisję Wyborczą w 

…..........…........................... stwierdza się,  że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

 

Nazwisko i imiona kandydata liczba głosów 

1.     

2.     

3.     

 

2. W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów Sołecka Komisja 

Wyborcza zarządza rozstrzygnięcie wyborów na Zebraniu Wiejskim zarządzonym na dzień 

….........…………………, w którym uczestniczyć będą kandydaci: 

1) …………………………… 

2) …………………………… 

 

3. Na Sołtysa wybrany/wybrana*)  został/została*)/Pan/Pani)* 

……………………………………………………………. 

 

II. Wybory członków Rady Sołeckiej 

 

1. W wyborach członków Rady Sołeckiej wybierano ............ członków Rady Sołeckiej. 

2. W wyborach zarejestrowano …..... kandydatów  na członków Rady Sołeckiej. 

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na 

członków Rady Sołeckiej, w związku z czym mandaty pozostały nie obsadzone. 

B*). Głosowania nie przeprowadzono, ponieważ zostało zarejestrowanych tylu/mniej*) 

kandydatów ile/niż *)  było mandatów do obsadzenia. 

C*). Głosowanie odbyło się w dniu …………………….  

Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Sołecką Komisję Wyborczą w 

…................................................. ustala się, że najwięcej głosów otrzymali kolejno: 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu. 
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Nazwisko i imiona kandydata                                                                                 liczba głosów 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6     

7     

8     

9     

10     
 

3. W związku z tym, iż …....... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów Sołecka Komisja 

Wyborcza zarządza rozstrzygnięcie wyborów na Zebraniu Wiejskim zarządzonym na dzień 

….........….....……………… 

 

4. Na członków Rady Sołeckiej wybrani zostali: 

1) ………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………. 

4) ………………………………………………………………. 

5) ………………………………………………………………. 

6) ………………………………………………………………. 

7) ………………………………………………………………. 

8)………………………………………………………………… 

9)………………………………………………………………… 

10)................................................................................................. 

 

5. W  Radzie Sołeckiej …... mandatów pozostaje nie obsadzonych*). 

 

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 

1. ..........................................- przewodniczący                                   .............................. 
        (nazwisko i imię/imiona)         (podpis) 

2. ..........................................- zastępca przewodniczącego                .............................. 

3. ..........................................- członek                                                .............................. 

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

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

 

 

(pieczęć Komisji) 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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