
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 

BURMISTRZA LEŚNEJ 

z dnia 10.01.2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Pobiedna 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z § 10 ust. 1 i 2 oraz § 13 

ust. 11 Statutu Sołectwa Pobiedna podjętego Uchwałą Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej 

w Leśnej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Pobiedna 

(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r., poz. 4765 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§1 

Zarządza się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Pobiedna. 

§2 

Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na dzień wolny od pracy, tj. 6.02.2022 r. 

§3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz 

wyborczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, druki wymagane przy 

zgłoszeniu kandydata zawarte są w załącznikach 2 - 4. 

§4 

Siedziba sołeckiej komisji wyborczej znajdować się będzie w świetlicy przy OSP w 

Pobiednej. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

Szymon Surmacz 

Burmistrz Leśnej 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

Sporządził: 

Mirosław Słodziński 

Inspektor ds. organizacji pozarządowych 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 5/2022 

Burmistrza Leśnej 

z dnia 10.01.2022 roku 

 

Kalendarz wyborczy wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Pobiedna 

Lp. Data Rodzaj czynności 

1. do 12.01.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości terminów i miejsca wyboru 

Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz godzin otwarcia lokalu 

wyborczego. 

2. Do 24.01.2022 r. 

do godz. 12:00 

Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

Uwaga: zgłoszenie może nastąpić wyłącznie na drukach 

urzędowych. Zgłoszenia kandydatów należy składać w 

Urzędzie Miejskim w Leśnej, Rynek 19, pok. nr 2. 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest uzyskanie poparcia: 

- na Sołtysa -  10 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, 

-na członka Rady Sołeckiej – 5 pełnoletnich mieszkańców 

sołectwa. 

3. do 26.01.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów na Sołtysa i 

członków Rady Sołeckiej. 

4. do 31.01.2022 r. 

do godz. 12:00 

Zgłoszenie kandydatów do Komisji Wyborczej ds. wyboru 

Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

5. do 02.02.2022 r. Powołanie przez Burmistrza Leśnej Komisji Wyborczej 

ds. wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

6. od 31.01.2022 r. 

do 03.02.2022 r. 

Wyłożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rynek 19 

spisów wyborców uprawnionych do głosowania.  

7. 06.02.2022 r. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w godzinach od 

10:00 do 13:00. 

 

 

 

Szymon Surmacz 

Burmistrz Leśnej 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 5/2022 

Burmistrza Leśnej 

z dnia 10.01.2022 roku 

 

Zgłoszenie kandydata 

na Sołtysa/Członka Rady Sołeckiej* 

 

Sołectwa …………………………………………… 

 

w wyborach zarządzonych na dzień …………………… 

 

Ja, ................................................................................................................................................. 

    (imię i nazwisko osoby zgłaszającej) 

 

 zamieszkały/a  ............................................................................................................................. 

       (adres) 

        

 

zgłaszam kandydaturę 

 

................................................................ zamieszkałego/ej ......................................................... 

(imiona i nazwisko kandydata)   (dokładny adres zamieszkania) 

 

wiek ...............................,  

 

zawód  ............................................................. 

 

Do zgłoszenia załączam: 

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

wybieralności. 

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

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

 

 

 

 

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

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

 

Szymon Surmacz 

Burmistrz Leśnej 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 5/2022 

Burmistrza Leśnej 

z dnia 10.01.2022 roku 

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie 

na  Sołtysa/Członka Rady Sołeckiej* 

 

 

Ja, ................................................................................................................................................. 

   (imiona i nazwisko kandydata) 

 

wiek ...........................,  

 

zawód ..................................................................................., 

 

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

 

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa/Członka Rady 

Sołeckiej/* Sołectwa ……………………………….. w Gminie Leśna, 

w wyborach zarządzonych na dzień …………………… 

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

 

 

 

 

 

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

/data/      /czytelny podpis kandydata/ 

 

 

 

Szymon Surmacz 

Burmistrz Leśnej 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr 5/2022 

Burmistrza Leśnej 

z dnia 10.01.2022 roku 

 

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA 

NA SOŁTYSA/CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ* 

SOŁECTWA ……………………………………… 

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

  (imię i nazwisko osoby zgłaszającej) 

 

 

 …..……………………………………………………… 

(IMIONA I NAZWISKO KANDYDATA ) 

 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby 

popierającej kandydaturę 
Adres Nr PESEL Podpis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

Szymon Surmacz 

Burmistrz Leśnej 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


