
 
Zarządzenie Nr 1 

Wójta Gminy Lutowiska 
z dnia 4 stycznia 2019r. 

 
 

w sprawie przeprowadzenia w 2019r. wyborów do organów sołectwa w Gminie Lutowiska 
 
 
         Działając na podstawie § 24, 27 ust. 4 i § 28 ust. 3 Statutu Sołectwa Lutowiska, 
Stuposiany, Ustrzyki Górne, Dwernik, Chmiel, Zatwarnica i Smolnik uchwalonego przez Radę 
Gminy Lutowiska uchwałami Nr X/58 –63/07 z dnia 28 grudnia 2007r.  i XI/54/2011 z dnia 
25.11.2011r.  z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

§ 1 
Zwołuję w n.w. terminach zebrania sołeckie w celu dokonania wyboru sołtysa i członków rad 
sołeckich: 
15.01.2019r. godz. 17oo sołectwo Dwernik, miejsce: remiza strażacka w Dwerniku 
16.01.2019r. godz. 16oo sołectwo Chmiel, miejsce: świetlica 
16.01.2019r. godz. 18oo sołectwo Zatwarnica, miejsce: remiza strażacka w Zatwarnicy 
17.01.2019r. godz. 16oo sołectwo Ustrzyki Górne, miejsce: zajazd „Pod Caryńską” 
17.01.2019r. godz. 18oo sołectwo Stuposiany, miejsce: Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
18.01.2019r. godz. 16oo sołectwo Smolnik, miejsce Kancelaria Nadleśnictwa (hotel 
Smolnik) 
18.01.2019r. godz. 18oo sołectwo Lutowiska, miejsce: sala kinowa 
 
 

§ 2 
Ustalam wzór karty do głosowania w wyborach sołtysa w brzmieniu jak załącznik Nr 1 i 1a do 
niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 
Ustalam wzór karty do głosowania w wyborach rady soleckiej w brzmieniu jak załącznik Nr 2 
do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 4 
Ustalam wzór protokołu głosowania w wyborach o których mowa w § 2 i 3 w brzmieniu jak 
załączniki Nr 3 i 4  do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 5 
Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.  
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                           Zał. Nr 1  
 

 
Wybory sołtysa sołectwa ………………… 
                   w dniu ……………. 
 
 
KARTA DO GŁOSOWANIA 
 

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  
 
 
 
 
Informacja; 
Należy postawić znak „x” w kratce obok nazwiska  
tego kandydata na którego oddajemy głos. 
Postawienia znaku „x” obok więcej nazwisk lub nie  
postawienie znaku „x” obok żadnego nazwiska 
powoduje nieważność głosu  
 
 
                                                                      pieczątka 
                                                                      sołectwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zał. 1a  /w przypadku głosowania na 1 kandydata/ 
 
 
Wybory sołtysa sołectwa ………………….. 
                   w dniu ………………. 
 
 
KARTA DO GŁOSOWANIA 
 

 ………………………………………………. 

  za                       nazwisko i imię  kandydata                           przeciw   
 
 
 
 
Informacja; 
Należy postawić znak „x” w kratce obok nazwiska  
kandydata z lewej strony jeżeli oddajemy głos „za” 
lub z prawej strony jeżeli głosujemy ‘przeciw” 
Nie postawienia znaku „x”  w żadnej kratce  
powoduje nieważność głosu. 
 
 
                                                                      pieczątka 
                                                                      sołectwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                           Zał. Nr 2 

 
Wybory Rady Sołeckiej sołectwa …………… 
                   w dniu ……………. 
 
KARTA DO GŁOSOWANIA 
 

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  

 ………………………………………………. 
                             nazwisko i imię  
 
 
 
Informacja; 
Należy postawić znak „x” w kratce obok nazwisk tych 
kandydatów na których oddajemy głos, nie więcej niż…. 
Postawienia znaku „x” obok więcej nazwisk lub nie  
postawienie znaku „x” obok żadnego nazwiska 
powoduje nieważność głosu 
                                                                           pieczątka sołectwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 3  
 

Wybory Sołtysa sołectwa ……………………. 
 

Protokół głosowania  
 

 
Głosowanie odbyło się w dniu ……………………. 

Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa wynosi ………..osób. 

Komisja otrzymała ……. kart do głosowania 

W zebraniu uczestniczyło ………..mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

W głosowaniu wzięło udział …………. mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

Głosów ważnych oddano………, nieważnych……….  

Liczba kart niewykorzystanych wynosi ……… 

Zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów; 

1…………………………………………………….                     głosów ………….. 

2…………………………………………………….                     głosów ………….. 

3…………………………………………………….                     głosów ………….. 

4…………………………………………………….                     głosów ………….. 

 

Największą ilość ważnie oddanych głosów otrzymał/a/ i został/a/ wybrany/a/ sołtysem   

……………………………………………………………...* 

Kandydat/ka/ uzyskał/a/ ponad 50 % ważnie oddanych głosów i został/a/ wybrany/a/ 

sołtysem * 

N.w.  kandydaci otrzymali równą liczbę ważnie oddanych głosów i przeszli do drugiej 

tury głosowania*: 

1…………………………………………………………………………………………. 2. 

………………..………………………………………………………………………. 

Podpisy członków komisji: 

………………………………………………….   …………………………………….. 
  Nazwisko i imię                                                                                                  funkcja w komisji  

………………………………………………….   …………………………………….. 
  Nazwisko i imię                                                                                                  funkcja w komisji  

………………………………………………….   …………………………………….. 
  Nazwisko i imię                                                                                                  funkcja w komisji  



• niepotrzebne skreślić 

 
Załącznik nr 4  

 
 

Wybory Rady Sołeckiej sołectwa ……………………. 
 

Protokół głosowania  
 
Głosowanie odbyło się w dniu …………………….  

Ustalono, że Rada solecka będzie liczyć ………. …członków  /oprócz wybranego sołtysa/. 

Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa wynosi ………..osób. 

Komisja otrzymała ……. kart do głosowania 

W zebraniu uczestniczyło ………..mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

W głosowaniu wzięło udział …………. mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

Głosów ważnych oddano………, nieważnych……….  

Liczba kart niewykorzystanych wynosi ……… 

Zgłoszeni kandydaci do Rady Sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów; 

1…………………………………………………….                     głosów ………….. 

2…………………………………………………….                     głosów ………….. 

3…………………………………………………….                     głosów ………….. 

4…………………………………………………….                     głosów ………….. 

5…………………………………………………….                     głosów ………….. 

6…………………………………………………….                     głosów ………….. 

7…………………………………………………….                     głosów ………….. 

8…………………………………………………….                     głosów ………….. 

Największą ilość ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani do Rady 

Sołeckiej: ………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………...................................................

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

Podpisy członków komisji: 

………………………………………………….   …………………………………….. 
  Nazwisko i imię                                                                                                  funkcja w komisji  

………………………………………………….   …………………………………….. 
  Nazwisko i imię                                                                                                  funkcja w komisji  

………………………………………………….   …………………………………….. 
  Nazwisko i imię                                                                                                  funkcja w komisji  
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