
 

UCHWAŁA NR V/30/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 
 
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), a także  

§ 17 ust. 3 oraz § 18 ust. 1 załączników nr 1 – 31 do uchwały nr IX/71/15 Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 24 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie gminy Gozdowo 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 9801), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach 

na terenie Gminy Gozdowo w terminie od 30 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku. 

 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do opracowania regulaminu i harmonogramu 

przeprowadzenia wyborów oraz do zwołania zebrań wiejskich dla wyboru Sołtysa i Rady 

Sołeckiej. 

2. Ustala się ostateczny termin ogłoszenia harmonogramu wyborczego we wszystkich sołectwach 

na terenie Gminy Gozdowo do dnia 30 stycznia 2019 roku, w sposób zwyczajowo przyjęty  

w sołectwie. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

§ 4. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie 

i w sołectwach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Dariusz Śmigielski  

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, organem  

uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys.  

Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

W myśl art. 36 ust. 2 ustawy sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są  

w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  

Zgodnie ze Statutem poszczególnych sołectw w gminie Gozdowo (załączniki nr 1 – 31 do uchwały 

nr IX/71/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów 

sołectw na terenie gminy Gozdowo) kadencja organów jednostki pomocniczej jest powiązana  

z kadencją organów gminy. Wybory sołtysów i rady sołeckiej dla sołectw w gminie zarządza 

Rada Gminy w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów samorządowych,  

a zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwołuje wójt gminy, wydając zarządzenie 

w tej sprawie. 

 

 


