
O   b   w   i   e   s   z   c   z   e   n   i   e 
Wójta   Gminy   Roźwienica 

z  dnia  1 marca  2019r. 
 

w sprawie: przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa wsi Bystrowice  

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r.  poz. 

994 z późn. zm./ w związku z zarządzeniem Nr AO.0050.24.2019 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 1 marca 

2019r. w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa wsi Bystrowice w Gminie Roźwienica, 

podaję do publicznej wiadomości informację o terminie wyboru, numerach i granicach obwodów głosowania, 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych, oraz ogólnych zasadach wyborczych niezbędnych dla 

przeprowadzenia uzupełniającego wyboru sołtysa wsi Bystrowice. 
 

I. Wybory sołtysa wsi Bystrowice odbędą się w dniu: 

 
 

24 marca 2019 roku (niedziela) w godz. 800 - 1500 

 

 
 

II. Numery, granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych: 

 

Numer obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

5 Sołectwo Bystrowice Wiejski Dom Kultury w Bystrowicach 

 

III. Ogólne zasady wyborcze: 

 

1) W wyborach mogą brać udział wyborcy stale zamieszkali w sołectwie, którzy  

w dniu wyborów ukończyli 18 lat oraz posiadają czynne prawo wyborcze. 

2) Kandydować  na sołtysa może każdy, kto ma ukończone 25 lat  i stale zamieszkuje na terenie 

sołectwa. 

3) Zgłoszenie kandydata na sołtysa  powinno być poparte, przez co najmniej 15 wyborców stale 

zamieszkałych w sołectwie. 

4) Wzory zgłoszeń znajdują się w Urzędzie Gminy Roźwienica w pokoju nr 2 oraz na stronie 

internetowej „www.rozwienica.itl.pl/” 

5) Zgłoszeń na obowiązujących wzorach druków należy dokonywać w terminie do dnia  

11 marca 2019r.(poniedziałek ) do godz. 1500 w Urzędzie Gminy Roźwienica pokój nr 2. 

6) Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. 

7) Kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej mają prawo zgłaszać kandydaci na 

sołtysów ( każdy kandydat po jednym). 

 

IV. Informacja o sposobie głosowania. 

 

1) Na karcie do głosowania na sołtysa wyborca postawi znak „X” obok jednego nazwiska 

kandydata, na którego głosuje. 
 

 

 

 

Wójt Gminy Roźwienica 

  (-) Tomasz Kotliński 


