
O G Ł O S Z E N I E 
 

W Ó J T A   G M I N Y   S T R A W C Z Y N 
 

Z DNIA 12 LUTEGO 2015 ROKU 
 

W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA KUŹNIAKI  
 

 Na podstawie § 31 Statutu Sołectwa wsi KUŹNIAKI uchwały Nr XLI/323/10 
Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16.09.2010r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa KUŹNIAKI  
za r z ą d z a m  co następuje: 
§ 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej wsi KUŹNIAKI określam na dzień  
          10 marca 2015r. godz.1700 w Szkole Podstawowej w Wólce Kłuckiej. 
 
§ 2.1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność  
          co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 
      2. Dla sołectwa KUŹNIAKI jest to 73 mieszkańców uprawnionych do głosowania.      
      3. W przypadku nie uzyskania kworum, wybory zostaną przeprowadzone w II terminie  
           o godz.1715  bez względu na liczbę obecnych na zabraniu.. 
 
§ 3. Kandydatury na sołtysa zgłaszane są pisemnie do Urzędu Gminy w Strawczynie     

 (pok. Nr 3) do dnia 02 marca 2015r. tj. siódmego dnia przed wyznaczonym  
  terminem wyborów, w godzinach pracy Urzędu Gminy Strawczyn. 

 
§ 4. Prawo zgłaszania kandydatów posiada: 
       1) kandydat na sołtysa 
       2) mieszkaniec uprawniony do głosowania. 
 
§ 5.1. Na sołtysa może kandydować osoba posiadająca czynne prawo wyborcze do Rady  
          Gminy. 
      2. Zgłoszenie kandydata na sołtysa powinno zawierać: 
          1) imię i nazwisko 
          2) numer ewidencyjny PESEL 
          3) adres zamieszkania. 
      3. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 6.1. Do zgłoszenia kandydata na sołtysa należy dołączyć: 
          1) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie  
         2) listę z co najmniej 20 podpisami mieszkańców sołectwa posiadających prawo    
             wyborcze popierających kandydata 

3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia 
publicznego oraz oświadczenie kandydata o posiadaniu czynnego prawa wyborczego 
do Rady Gminy  

 
§ 7. Lista kandydatów na sołtysa zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez    
         ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach informacji publicznej  
         w sołectwie KUŹNIAKI oraz stronie internetowej gminy www.strawczyn.pl 
 
§ 8.1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków rady sołeckiej posiada wyłącznie mieszkaniec 

sołectwa uprawniony do głosowania ustnie lub pisemnie na zebraniu wiejskim. 
       2. Kandydat na członka rady sołeckiej wyraża zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu 

lub pisemnie w razie swojej nieobecności na zebraniu wiejskim. 
 
 

Wzory druków można otrzymać w pok. Nr 3 Urzędu Gminy w Strawczynie oraz dodatkowych 
informacji pod nr tel. 41 30 38 002 wew. 32 


