
ZARZĄDZENIE Nr 177/2017 

BURMISTRZA OPOCZNA 
z dnia 1 września 2017 roku 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa 

w Sołectwie Januszewice i ustalenia regulaminu jej pracy. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/ t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami I oraz § 11 pkt 6, 7 i 8 Statutu Sołectwa 

Januszewice wprowadzonego uchwałą Nr IX/107 /03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 

czerwca 2003 r. 

z ar z ą dz a rn c o n a s t ę p u j c: 

§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie 

Januszewice, zarządzonych na dzieI'l 6 września 2017 r. w składzie: 

I. Halina Miązek 

2. Katarzyna Wojtal 

3. Sławomir Deptuła 

przewodnicząca 

członek 

członek 

§ 2. Ustalam Regulamin Pracy Komisji wymienionej w § 1 , stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

l 
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Załącznik nr I do Zarządzenia nr 177 I 2017 
Burmistrza Opoczna z dnia 01.09.2017 r. 

Regulamin Pracy Komisji powołanej 
do przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Januszewice 

1. Komisja pracuje w składzie trzyosobowym. W przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności jednego członka komisji, komisja działa w składzie dwuosobowym. 

2. Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie nazwiska wyborcy w spisie wyborców 

sporządzonym przez Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu 

Miejskiego w Opocznie oraz posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

3. Komisja w dniu wyborów dopisuje do spisu jedynie tych wyborców, którzy: 

zostaną pominięci w spisie, jeżeli udokumentują iż stale zamieszkują na terenie 

danego sołectwa, potwierdzając ten fakt zameldowaniem na pobyt stały. 

4. Wyborca potwierdza swój udział w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na spisie 

wyborców. 

5. Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata na sołtysa przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów umieszczonych na jednej karcie do głosowania, wg kolejności 

alfabetycznej, stawiając znak „ X" w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego 

kandydata. 

6. W wyborach na sołtysa 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 na sołtysa, 

nie postawiono znaku „x" obok nazwiska żadnego z kandydatów, 

dokonano przekreślenia całej karty lub w części oznaczonej „kandydaci na 

sołtysa", 

karta została całkowicie przedarta. 

7. Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę 

ważnie oddanych gtosów. 

8. Wybory sołtysa przeprowadza się również w przypadku zgłoszenia tylko jednego 

kandydata. W tym przypadku za wybranego uznaje się kandydata, który uzyska co 

najmniej jeden ważnie oddany głos. 



9. Z przeprowadzonego gtosowania komisja sporządza protokót w 2 egzemplarzach wg 

ustalonego wzoru. Jeden egzemplarz protokołu z ustalonymi wynikami wyborów 

należy niezwłocznie podać do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa poprzez 

wywieszenie w widocznym miejscu. Drugi egzemplarz Przewodniczący Komisji 

dostarczy do Wydziału Organizacyjnego w terminie do dnia 7 września 2017 r. 

Protokół podpisują wszyscy cztonkowie komisji biorący udział w jej pracach. 

10. Komisja czuwa nad sprawnym przebiegiem głosowania zapewniając warunki do jego 

tajności. 


