Zarządzenie Nr 69/2021
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich w celu przeprowadzenia
wyborów uzupełniających sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Białe Błota
zarządzonych na dzień 24 października 2021 r.
Na podstawie art. 30, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1372) oraz § 19 pkt. 1 statutu sołectwa Białe Błota
zarządzam , co następuje :
§1
W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa i członków rady sołeckiej
sołectwa Białe Błota zarządzonych na dzień 24 października 2021 r. powołuję Gminną
Komisję ds. wyborów sołeckich w Białych Błotach w składzie :
1)
2)
3)
4)

Ewa Galicka
Łukasz Czyżewski
Mieszko Siemiński
Ryszard Gołąb

§2
Zwołuję pierwsze posiedzenie komisji w celu dokonania wyboru przewodniczącego oraz
zastępcy przewodniczącego komisji na dzień 16 września 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie
Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4 A.
§3
Regulamin Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich określa załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia
Nr 69/2021 Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 września 2021 r.

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ds. WYBORÓW SOŁECKICH

§ 1. Gminna Komisja ds. wyborów sołeckich zwana dalej „Komisją” wykonuje swoje zadania
określone w statutach sołectw zakresie przewidzianym dla jej kompetencji.

§ 2. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej
połowy swojego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Rozstrzygnięcia komisji
zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga
głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 3.1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu które
zwołuje Wójt Gminy Białe Błota.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja :
1) Wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji;
2) Omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących
w jej skład.
§ 4. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1) Czuwa nad wykonywaniem zadań komisji.
2) Reprezentuje komisję na zewnątrz.
3) Ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy.
2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca.
§ 5. 1. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach komisji.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany
powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub
jego zastępcę.
§ 6. W posiedzeniach może uczestniczyć Wójt bądź upoważniony przez niego pracownik,
a także osoby zaproszone przez przewodniczącego lub jego zastępcę.
§ 7. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz inne dokumenty.
3. Protokół podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.

§ 8. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują uchwały komisji podjęte
w sprawach:
1. Odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na sołtysa, członków rad sołeckich.
2. Wpisania kandydatów do rejestru kandydatów.
3. Skreślenia kandydata z rejestru kandydatów, w przypadku jego śmierci lub rezygnacji
z kandydowania.
4. Uchwały o ogłoszeniu wyników wyborów sołtysów, członków rad soleckich.
§ 9. Uchwały komisji oraz stosownie do decyzji przewodniczącego komisji – inne wydawane
przez komisję dokumenty, opatrywane są pieczęcią Gminy Białe Błota.
§ 10. Komisja niezwłocznie bada każdą skargę na działalność sołeckiej komisji wyborczej,
występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego,
i w miarę potrzeby Wójta Gminy Białe Błota, o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych
w związku ze skargą.
§ 11. 1. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z Wójtem Gminy Białe Błota,
lub osobami wskazanymi przez Wójta, w szczególności w zakresie druku kart do głosowania
oraz dostarczenia ich sołeckim komisjom wyborczym.
2. Komisja współdziała z Wójtem Gminy Białe Błota również w zakresie wykonywania zadań
związanych z powoływaniem sołeckich komisji wyborczych.
3. Komisja uczestniczy w szkoleniach członków sołeckich komisji wyborczych, a także udziela
pomocy tym komisjom.
§ 12. Na żądanie Wójta Gminy Białe Błota komisja udziela informacji o wykonaniu swoich
zadań i udostępnia dokumenty oraz materiały w tym zakresie.
§ 13. W przypadku konieczności zmiany w składzie komisji jej przewodniczący niezwłocznie
powiadamia o tym Wójta.
§ 14. 1. Komisja weryfikuje zgłoszenia kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich pod
względem ich zgodności z zapisami § 21 statutów sołectw. Komisja odmawia przyjęcia list
kandydatów niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
2. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie wpisania kandydatów do rejestru kandydatów.
3. Listy kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich wywiesza się przynajmniej na 7 dni
przed terminem wyborów na tablicach ogłoszeń sołectw oraz publikuje na stronie
internetowej Gminy Białe Błota.
§ 15. Na podstawie protokołów przekazanych przez sołeckie komisje wyborcze – Komisja
podejmuje uchwałę o wynikach wyborów i ogłasza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów
na tablicach ogłoszeń sołectw i w Urzędzie Gminy Białe Błota, a także na stronie internetowej
Gminy Białe Błota.

