
UCHWAŁA   Nr     /      /2021 
Rady Gminy Głogów 

z dnia     2021 r. 
 

w sprawie ustalenia statutu sołectwa Turów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               o 
samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Głogów uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Turów, określa się statut jednostki 
pomocniczej gminy – sołectwa Turów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Traci moc załącznik nr 11 do uchwały Nr XI/107/2008 Rady Gminy Głogów z dnia 5 sierpnia 
2008 r. w sprawie określenia Statutów Sołectw Gminy Głogów. 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 

  
Piotr Cypryjański 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do uchwały Nr   /   /2021 

Rady Gminy Głogów 
z dnia    2021 r. 

 
 

STATUT SOŁECTWA 
TURÓW 

 
Rozdział I 

Nazwa i teren działania 
 

§ 1. 
Ogół mieszkańców sołectwa Turów stanowi Samorząd Mieszkańców. 
 

§ 2. 
1. Sołectwo Turów jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi 

sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy. 
2. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 
a) - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 
b) - uchwały Rady Gminy w sprawie Statutu Gminy Głogów, 
c) - niniejszego Statutu. 

 
§ 3. 

 
Teren działania sołectwa obejmuje wieś Turów. 
 

Rozdział II 
Organizacja i zakres działania 

 
§ 4. 

1. Organami sołectwa są: 
a) zebranie wiejskie, 
b) Sołtys, 
2. Zebranie może powoływać także inne stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich 

działania. 
3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i komisji powołanych przez zebranie wiejskie trwa  

4 lata. 
 

§ 5. 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 

 
Rozdział III 

Zakres zadań przekazywanych jednostce oraz sposób ich realizacji 
 

§ 6. 
1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi należy: 
a) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
b) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, 
c) tworzenie pomocy sąsiedzkiej. 



2. Zadania określone w ust. 1 samorząd mieszkańców wsi realizuje w szczególności 
poprzez: 

a) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji, 
b) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców, 
c) występowanie z wnioskami do Rady Gminy i Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, 

których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
d) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołectwa, 
e) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 

społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących mieszkańców 
sołectwa. 

 
§ 7. 

Samorząd ma prawo wyrażania opinii wiążących we wszystkich sprawach dotyczących 
sołectwa i jego mieszkańców. 

Rozdział IV 
Gospodarka Finansowa 

 
§ 8. 

1.   Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 
2.   Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy 

określa Rada Gminy odrębną uchwałą. 
3. Samorząd mieszkańców nie posiada osobowości prawnej, a gmina nie odpowiada za 

zobowiązania finansowe samorządu wiejskiego niezatwierdzone przez Radę Gminy. 
4. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego do jego dyspozycji. 

Przekazanie poszczególnych składników mienia komunalnego Sołectwu następuje na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale. 

5. Sołectwo jest odpowiedzialne za zachowanie szczególnej staranności przy 
wykorzystaniu powierzonego jej mienia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do jego 
ochrony.  

 
Rozdział V 

Zebranie wiejskie 
 

§ 9. 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy: 
1) opiniowanie lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i uciążliwych dla otoczenia oraz 

środowiska naturalnego realizowanych w granicach sołectwa, 
2) określenie celów wydatkowania środków własnych sołectwa, 
3) decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych, 

 
§ 10. 

 
1. Zebranie wiejskie jest upoważnione do podejmowania uchwał. 
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów. 
3. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Urzędowi Gminy. 
4. Urząd Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub 

przekazuje do rozpatrzenia Wójtowi lub na sesję Rady Gminy. 



5. Samorząd sołecki może odwołać się do Rady Gminy, jeżeli brak odpowiedzi lub jej 
treść narusza interesy mieszkańców sołectwa. Stanowisko Rady Gminy w tym zakresie 
jest decydujące i ostateczne. 

 
§ 11. 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców wsi nawiązuje współpracę z 
samorządem mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i 
sposób wykonania wspólnych zadań. 
 

Rozdział VI 
Sołtys i Rada Sołecka 

 
§ 12. 

W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej 
łączności między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze 
swego grona Sołtysa oraz Radę Sołecką.  
 

§ 13. 
1. Do obowiązków Sołtysa należy: 
1) zwoływanie zebrań wiejskich z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Sołeckiej lub na 

pisemny wniosek mieszkańców (1/3 uprawnionych do głosowania), 
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 
3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy, 
4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy, 
5) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta, 
6) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku, 
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji 

publicznej. 
8) przedstawianie mieszkańcom na zebraniu wiejskim sprawozdania z działalności 

Sołtysa, do 31 marca każdego następnego roku. 
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informacje o swojej działalności, 

przewodniczy zebraniom i jest odpowiedzialny za prowadzenie protokołu zebrania. 
 
 

§ 14. 
 

1. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 
doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców. 

 
§ 15. 

1. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób. 
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada 

Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz w kwartale. Posiedzeniom 

przewodniczy Sołtys.  
4. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej. 

 
§ 16. 

 



1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił 
zaufanie mieszkańców sołectwa. 

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Gminy. 
3. Rada Gminy podejmuje decyzję o terminie zwołania zebrania wiejskiego w celu 

odwołania Sołtysa. 
 

Rozdział VII 
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania 

uchwał 
 

§ 17. 
 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa. 
2. Za stałego mieszkańca sołectwa uważa się mieszkańca aktualnie zamieszkującego na 

terenie sołectwa. 
3. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na zebraniu stali mieszkańcy sołectwa 

posiadający czynne prawo wyborcze. 
 

 
§ 18. 

1. Zebranie wiejskie zwołuje się: 
1) z inicjatywy Sołtysa; 
2) na żądanie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania; 
3) na wniosek Rady Sołeckiej; 
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy. 

2. Prawo zwoływania zebrań wiejskich  przysługuje Radzie Gminy, Wójtowi Gminy i 
Sołtysowi. 

§ 19. 
 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 
razy w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej przez 
ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głogów oraz w sołectwie. 

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy 
winno odbywać się w terminie nie wcześniejszym niż 7 dni od ogłoszenia. 

 
 

§ 20. 
 

1. Zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa jest ważne, jeśli mieszkańcy sołectwa zostali  
o nim prawidłowo zawiadomieni przynajmniej na 3 dni przed zebraniem, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. 
3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez 

Sołtysa. 
4. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.  

W przypadku powstania trudności zwraca się do Przewodniczącego Rady Gminy lub 
Wójta o pomoc.  

5. O organizacji zebrania wiejskiego przez Sołtysa należy powiadomić Wójta. 
 



§ 21. 
 

W celu udzielenia stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Wójt 
wyznacza pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem. 
 

§ 22. 
 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
3. Uchwały zebrania wiejskiego są przekazywane do Wójta Gminy. 

 
Rozdział VIII 

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej  
 

§ 23. 
 

1. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w wyborach powszechnych. 
2. Datę, miejsce oraz godziny wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, ustala i wybory zarządza 

w drodze uchwały Rada Gminy Głogów. 
3. Szczegółowe warunki wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej określa „Ordynacja Wyborcza 

Sołtysa i Rady Sołeckiej”, stanowiąca załącznik do statutu sołectwa. 
 

Rozdział IX 
Nadzór i kontrola nad działalnością organów sołectwa 

 
§ 24. 

 
1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy na 

podstawie kryterium zgodności z prawem. 
2. Rada Gminy sprawuje kontrolę poprzez Komisję Rewizyjną. 
3. Wójt Gminy sprawuje nadzór i kontrolę osobiście lub przez upoważnione osoby 

działające w imieniu Wójta. 
4. Zakres kontroli może obejmować działalność sołectwa pod względem legalności, 

gospodarności, celowości, rzetelności i efektywności. 
5. Rada Gminy oraz Wójt mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania sołectwa, a także 
uczestniczenie w posiedzeniach organów sołectwa. 

 
 

Rozdział IX 
Postanowienia końcowe 

 
§ 25. 

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy. 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 

do statutu sołectwa Turów- Uchwała Nr  /  2021 Rady Gminy Głogów 
z dnia  ….. 2021 r. 

 

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Turów 

I. Zasady ogólne 

§ 1. 

Ordynacja określa zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 2. 

1. Wybory są powszechne. Prawo wybierania ma każdy obywatel, który w dniu 
wyborów ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na terenie sołectwa z wyjątkiem 
ust. 2. 

2. Nie ma prawa wybierania: 
1) osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo; 
2) osoba pozbawiona praw publicznych i wyborczych prawomocnym wyrokiem 

sądowym. 
§ 3. 

Wybranym może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania. 

§ 4. 

1. Wybory są równe, każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. 
2. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają swoich przedstawicieli w dniu 

wyborów w lokalu wyborczym spośród zarejestrowanych kandydatów. 
3. Głosować można tylko osobiście. 
4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. 
5. W lokalu musi znajdować się opieczętowana urna, do której wyborcy wrzucają karty 

wyborcze. 
II. Terminy 

§ 5. 

1. Datę, miejsce oraz godziny wyborów sołtysa i rady sołeckiej, ustala i zarządza Rada 
Gminy Głogów w drodze uchwały, nie później niż na 50 dni przed planowanym 
terminem wyborów. 

2. Termin wyborów powinien być wyznaczony na dzień ustawowo wolny od pracy. 
3. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób 

zwyczajowo przyjęty niezwłocznie po jej podjęciu. 
III. Gminna komisja wyborcza 

§ 6. 



1. Dla przeprowadzenia wyborów Rada Gminy Głogów powołuje komisję wyborczą w 
liczbie 5 osób. 

2. Siedzibą gminnej komisji wyborczej jest Urząd Gminy Głogów. 
3. Do zadań gminnej komisji wyborczej należy: 

1) rejestrowanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej; 
2) ustalenie treści karty do głosowania; 
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego; 
4) ogłaszanie listy kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej; 
5) wybór obwodowej komisji wyborczej 
6) rozpatrywanie skarg; 
7) ogłaszanie wyników wyborów 
8) wydawanie zaświadczeń o wyborze. 

4. Członek gminnej komisji wyborczej nie może kandydować na sołtysa lub członka 
rady sołeckiej. 

IV. Zgłaszanie kandydatów 

§ 7. 

1. Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłasza się do gminnej komisji 
wyborczej celem rejestracji nie później niż 30 dni przed dniem wyborów; 

2. Gminna komisja wyborcza dokonuje weryfikacji zgłoszonych kandydatów i list 
poparcia i w terminie 7 dni roboczych informuje o zarejestrowaniu kandydata lub o 
konieczności uzupełnienia danych do zgłoszenia. 

3. Kandydaci po otrzymaniu informacji o konieczności uzupełnienia danych, zobowiązani 
są do uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych. 

4. W przypadku braku uzupełniania, o którym mowa w ust. 3, komisja odmawia rejestracji. 
§ 8. 

1. Zgłaszając kandydata na sołtysa należy podać jego imię i nazwisko, wiek oraz miejsce 
zamieszkania; 

2. Do każdej zgłoszonej kandydatury należy dołączyć zgodę na kandydowanie; 
3. Zgłoszenie kandydata na sołtysa powinno być podpisane przynajmniej przez 15 

wyborców zamieszkałych w sołectwie; 
4. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na sołtysa podaje czytelnie swoje: 

nazwisko i imię oraz adres zamieszkania; 
5. Kandydat na sołtysa ma prawo zgłosić jednego „Męża Zaufania”, który nie może być 

kandydatem na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 
 

§ 9. 

1. Zgłaszając kandydata na członka rady sołeckiej, należy podać jego nazwisko i imię, 
wiek oraz  miejsce zamieszkania; 

2. Do każdej zgłoszonej kandydatury należy dołączyć zgodę na kandydowanie; 
3. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na członka rady sołeckiej podaje czytelnie 

swoje: nazwisko i imię oraz adres zamieszkania. 



§ 10. 

1. Po zarejestrowaniu kandydatów na sołtysa, gminna komisja wyborcza ustala w 
porządku alfabetycznym rejestr kandydatów zgłoszonych na sołtysa. 

2. Po zarejestrowaniu kandydatów na członka rady sołeckiej, gminna komisja wyborcza 
ustala w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów. 

3. Gminna komisja wyborcza zarządza uchwałą „Obwieszczenie” z listą kandydatów na 
sołtysa i na członków rady sołeckiej nie później niż 20 dni przed dniem wyborów. 

4. Po zarejestrowaniu kandydatów i opublikowaniu obwieszczenia, kandydaci mogą 
rozpocząć kampanię wyborczą. 

5. Kandydaci na sołtysa mogą również kandydować na członka rady sołeckiej na zasadach 
określonych w niniejszej; 

6. Nie można łączyć funkcji sołtysa i członka rady sołeckiej.  
7. W przypadku wyboru na sołtysa i członka rady sołeckiej tej samej osoby – kandydat, 

dokonuje wyboru funkcji, którą chce pełnić, a członkiem rady sołeckiej lub sołtysem 
staje się kandydat z kolejną najwyższa liczbą głosów. 

V. Karty do głosowania 

§ 11. 

1. Na karcie do głosowania na sołtysa wsi umieszcza się w porządku alfabetycznym 
nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na sołtysa. 

2. Na karcie do głosowania na członków rady sołeckiej umieszcza się w porządku 
alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na członków rady 
sołeckiej. 

3. Na karcie do głosowania po prawej stronie obok nazwiska każdego kandydata 
umieszcza się kratkę. 

4. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na sołtysa, obok nazwiska po prawej 
stronie umieszcza się słowo „TAK” z kratką obok oraz słowo „NIE” z kratką obok. 

5. Karty do głosowania opieczętowuje się pieczęcią Gminy Głogów. 
VI. Komisja obwodowa 

§ 12. 

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza pięcioosobowa obwodowa komisja 
wyborcza, w skład której wchodzą: 4 przedstawicieli  sołectwa i 1 przedstawiciel 
Urzędu Gminy wskazany przez Wójta. 

2. Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być osoba stale 
zamieszkująca na terenie sołectwa, która posiada czynne prawo wyborcze. 

3. Zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej składane są osobiście. 
4. Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej powinno zawierać: nazwisko i 

imię, adres oraz zgodę na kandydowanie na członka obwodowej komisji wyborczej.. 
5. Zgłoszenia przyjmuje gminna komisja wyborcza. 
6. Skład obwodowej komisji wyborczej wyłania gminna komisja wyborcza w drodze 

publicznego losowania w obecności kandydatów. 
7. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę. 



8. Skład obwodowej komisji wyborczej podaje się do publicznej wiadomości. 
9. Członkiem obwodowej komisji wyborczej nie może być kandydat na sołtysa lub 

członka rady sołeckiej. 
§ 13. 

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: 

1. Przygotowanie lokalu wyborczego; 
2. Przyjęcie materiałów wyborczych w tym kart do głosowania  i spisu wyborców; 
3. Przeprowadzenie głosowania. 
4. Sporządzenie protokołu z wyborów. 

VII. Głosowanie 

§ 14. 

1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej lokalem 
wyborczym w godzinach ustalonych przez Radę Gminy Głogów w drodze uchwały, o 
której mowa w § 5. 

2. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania. 
3. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest 

pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje oraz ustala liczbę otrzymanych kart do 
głosowania. 

4. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jej zakończenia w lokalu wyborczym powinno 
być obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym 
przewodniczący komisji lub zastępca. 

5. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej 
mogą przebywać mężowie zaufania kandydatów na sołtysa, w liczbie 1 dla każdego 
kandydata. 

6. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje członkom obwodowej komisji 
wyborczej dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 

7. Wyborca po weryfikacji i podpisaniu się w spisie wyborców otrzymuje właściwą kartę 
do głosowania. 

8. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się w miejsce zapewniające tajność 
głosowania. 

9. Po oddaniu głosu, wyborca wrzuca kartę do urny. 
10. W dniu wyborów w lokalu wyborczym i na terenie budynku, w którym znajduje się 

lokal, zabroniona jest jakakolwiek agitacja wyborcza. 
11. W dniu wyborów na terenie miejscowości obowiązuje cisza wyborcza. 
12. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku 

podczas głosowania, w tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu przez osoby 
zakłócające  porządek. 

13. W przypadku braku możliwości utrzymania porządku, przewodniczący komisji 
zawiadamia gminną komisję wyborczą. 

14. Po upływie wyznaczonego czasu trwania głosowania, obwodowa komisja wyborcza 
zamyka lokal i przystępuje do ustalenia wyników głosowania. 



 

VIII. Ustalenie wyników głosowania 

§ 15. 

1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej otwiera urnę wyborczą. 
2. Kart całkowicie przedartych nie liczy się przy ustaleniu wyników głosowania. 
3. Głos uważa się za ważny, jeśli na karcie do głosowania wyborca postawi: 

1) w wyborach sołtysa znak „X”  obok nazwiska jednego kandydata; 
2) w wyborach sołtysa, w których jest 1 kandydat - znak „X” w kratce z napisem 

„TAK” lub w kratce z napisem „NIE” obok nazwiska kandydata; 
3) w wyborach rady sołeckiej znak „X” obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, 

ile wynosi liczba ustalona w statucie sołectwa. 
4. Za głos nieważny uznaje się głos: 

1) w wyborach sołtysa gdy znak „X” postawiony jest w kratce obok nazwiska 
więcej niż jednego kandydata lub nie jest postawiony przy żadnym z 
kandydatów; 

2) w wyborach sołtysa, w których jest 1 kandydat – gdy znak „X” postawiony 
jest zarówno w kratce z napisem „TAK” jak i w kratce z napisem „NIE” lub 
nie jest postawiony w żadnej z kratek. 

3) w wyborach rady sołeckiej gdy znak „X” postawiony jest obok większej 
liczby kandydatów niż liczba członków rady sołeckiej określona w statucie 
sołectwa lub nie ma znaku „X” przy żadnym z kandydatów.  

5. Karty bez pieczęci urzędowej uznaje się za nieważne. 
6. Po ustaleniu głosów ważnych, obwodowa komisja wyborcza przystępuje do obliczania 

głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 
7. Za wybranego sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie 

oddanych głosów. 
8. W przypadku, uzyskania największej, równej  liczby głosów przez dwóch lub więcej 

kandydatów na sołtysa, decyduje losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego 
komisji. W losowaniu mogą brać udział mężowie zaufania i kandydaci, którzy uzyskali 
największą, równą liczbę głosów. 

9. Za wybranych na członków rady sołeckiej uznaje się kandydatów, którzy otrzymali 
największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania równej liczby 
głosów wśród kandydatów, z których zachodzi konieczność odrzucenia jednej lub kilku 
osób z uwagi na ustaloną liczbę członków rady sołeckiej, przewodniczący obwodowej 
komisji wyborczej przeprowadza losowanie.  

§ 16. 

1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół z głosowania osobno z wyborów 
sołtysa i rady sołeckiej. 

2. W protokole obwodowa komisja wyborcza uwzględnia: 
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania; 
2) liczbę otrzymanych kart do głosowania; 



3) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, 
4) liczbę kart nieważnych; 
5) liczbę kart ważnych; 
6) liczbę głosów nieważnych; 
7) liczbę głosów ważnych; 
8) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów; 
9) uwagi mężów zaufania; 
10) ewentualny przebieg losowania; 
11) podpisy członków komisji. 

3. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz podaje się 
do publicznej wiadomości na drzwiach lokalu wyborczego, a dwa pozostałe wraz ze 
wszystkimi kartami do głosowania, komisja obwodowa przekazuje gminnej komisji 
wyborczej. 

§17. 

Po ustaleniu wyników głosowania i otrzymaniu protokołów od obwodowej komisji wyborczej, 
gminna komisja wyborcza: 

1) podaje do wiadomości mieszkańców wyniki wyborów na sołtysa; 
2) sporządza wykaz członków rady sołeckiej i podaje go do publicznej wiadomości w 

sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głogów; 
3) na podstawie protokołów z wyborów, wydaje sołtysowi i członkom rady sołeckiej 

zaświadczenia o wyborze. 
IX. Ważność wyborów 

§ 18. 

1. W przypadku istotnego naruszenia przepisów niniejszej Ordynacji, wyborcy 
przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów, 
pisemnego protestu do Rady Gminy Głogów. 

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Rada Gminy Głogów na najbliższej sesji, 
jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty wniesienia protestu. 

 

X. Wygaśnięcie mandatu i uzupełnienie składu w czasie trwania kadencji 

§ 19. 

Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje w przypadku: 

1) śmierci; 
2) zrzeczenia się mandatu; 
3) utraty prawa wybieralności. 

§ 20. 

1. W przypadku okoliczności wskazanych w § 19, Rada Gminy Głogów zarządza 
ponowne wybory. 



2. Wybory ponowne odbywają się na zasadach niniejszej Ordynacji. 
 

 


