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ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA  WYBORÓW DO ORGANÓW 
SOŁECTWA I OSIEDLA

§ 1. Wybory do organów sołectwa (sołtysa, rady sołeckiej, zarządu osiedla) zarządza 
Rada Miejska Borku Wlkp., określając ilość członków danej rady sołeckiej i zarządu 
osiedla oraz termin i miejsce zebrań wyborczych. 
Rada wyznacza spośród radnych przewodniczących zebrań wyborczych.
Postanowienie Rady Miejskiej  o zarządzeniu wyborów podane zostanie  w sposób 
zwyczajowo przyjęty do wiadomości mieszkańców sołectwa i osiedla, co najmniej  
7 dni przed wyznaczoną data zebrania wyborczego.

§ 2.  Wybory  do organów samorządu  mieszkańców przeprowadza  się  na zebraniu 
wyborczym.
Uprawnieni do udziału w zebraniu i do głosowania są wszyscy mieszkańcy sołectwa 
(osiedla), posiadający czynne prawo wyborcze, tzn. osoby, które w dniu zebrania lub 
wcześniej ukończyły 18 lat, nie są ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo 
prawomocnym  orzeczeniem  sądu  lub  Trybunału  Stanu.  Prawo  wybierania  do 
organów sołectwa (osiedla)  przysługuje  tylko osobom,  które  stale  zamieszkują  na 
terenie sołectwa (osiedla). 
Wybranym do organów sołectwa (osiedla) może być każdy, komu przysługuje prawo 
wybierania Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Wybory do organów sołectwa (osiedla) są bezpośrednie, tzn. głosować można tylko 
osobiście.

§  3.  Do  dokonania  ważnego  wyboru  organów  sołectwa  (osiedla)  na  zebraniu 
wyborczym,  wymagana  jest  osobista  obecność  1/5  spośród  uprawnionych  do 
wyborów mieszkańców.
O  ile  w  wyznaczonym  terminie  nie  uzyskano  niezbędnego  quorum,  wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu o pół godziny później.

§ 4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, w składzie 3-osobowym, wybrana 
spośród  uprawnionych  uczestników  zebrania.  Członkiem  Komisji  nie  może  być 
osoba kandydująca do organów sołectwa (osiedla).
Do kompetencji Komisji należy:
– rejestracja zgłoszonych kandydatów,
– przeprowadzenie głosowania,
– ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
– sporządzenie  protokółu o wynikach wyborów, który podpisują  przewodniczący 

zebrania i członkowie Komisji Wyborczej.



§ 5. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej, przewodniczący oraz członkowie zarządu 
osiedla wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
Zgłoszony kandydat  na  sołtysa  lub  członka  rady sołeckiej,  przewodniczącego lub 
członka zarządu osiedla, musi wyrazić zgodę na kandydowanie pisemnie lub ustnie 
na zebraniu wyborczym.

§ 6. Zgłaszanie kandydatów odbywa się oddzielnie:
– na stanowisko sołtysa,
– na członków rady sołeckiej i członków zarządu osiedla.
Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys.
Organem wykonawczym osiedla jest zarząd, na czele którego stoi przewodniczący.

§ 7.  Wybory  do organów sołectwa  (osiedla)  odbywają  się  w głosowaniu  tajnym. 
Komisja  Wyborcza  przygotowuje  spis  uprawnionych  do  głosowania  wyborców, 
wykorzystując  spisy  wyborców  sporządzone  dla  wyboru  Rady  Miejskiej  
Borku Wlkp.
Komisja  Wyborcza  przygotowuje  odpowiednio  oznaczone  kartki  do  głosowania, 
zawierające  nazwiska  i  imiona  zgłoszonych  kandydatów,  oddzielnie  na  sołtysa, 
członków rady sołeckiej i zarządu osiedla.
Na kartkach do głosowania należy postawić znak „x” z prawej strony obok nazwiska 
kandydata, na którego się głosuje.
Nieważny jest głos – o którym mowa wyżej – oddany na:
– w przypadku wyboru sołtysa – więcej niż jednego kandydata,
– w przypadku wyboru członków rady sołeckiej i członków zarządu osiedla – na 

większą  ilość  kandydatów  niż  przyjęto  w  uchwale  przez  Radę  Miejską  
Borku Wlkp.

§ 8. Zarówno w przypadku wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej jak i członków 
zarządu osiedla, za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów.
W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez co najmniej dwóch kandydatów, 
głosowanie na tych kandydatów należy powtórzyć.
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