
 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY OBRAZÓW 

O ZARZĄDZENIU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA 

SOŁECTWA DĘBIANY W GMINIE OBRAZÓW 

  

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1372) w związku z  § 29 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXX/187/2021 

Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie nadania Statutu 

jednostkom pomocniczym Gminy Obrazów  (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021r. poz. 2182) oraz 

Zarządzeniem nr 50/2021 Wójta Gminy Obrazów z dnia 23 sierpnia 2021 r. informuje,że  

w dniu 8 września 2021 r. w godzinach 14.00 – 19.00 w Remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dębianach zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające na Sołtysa 

sołectwa Dębiany. Terminy wykonywania czynności wyborczych określa kalendarz 

wyborczy. 

 

Kandydatów na Sołtysa sołectwa Dębiany należy zgłaszać Pełnomocnikowi ds. wyborów 

sołeckich do 1 września 2021 r. do godz. 15.30. 

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszenia wraz z listą poparcia co najmniej 15 

mieszkańców uprawnionych do glosowania  w Sołectwie stanowiącej załącznik do ww. 

Zarządzenia (dokumenty dostępne do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Obrazowie  

http://www.obrazow.4bip.pl/  oraz biurze podawczym Urzędu Gminy w Obrazowie). 

• Sołtysem może zostać każda osoba posiadająca bierne i czynne prawo wyborcze.  

• Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania, 

dołączając pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę 

zawierającą podpisy popierające kandydaturę, w ilości co najmniej 15 uprawnionych 

do głosowania, w danym sołectwie. 

 Zgłoszenia kandydatów na członków Sołeckiej komisji wyborczej należy przekazywać do 

Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich do 1 września 2021 r. do godz. 15.30. 

Kontakt do Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich: tel.: 15 8365162 ; e-mail: 

rada_gminy@obrazow.pl 

 

 

         Wójt Gminy Obrazów 

                  /-/     Krzysztof Tworek 

http://www.obrazow.4bip.pl/index.php?idg=4&id=164&x=2&y=7


 

 

Kalendarz wyborczy 

 

Data wykonania  

czynności wyborczych  

   

Treść czynności  

do 24 sierpnia 2021 r.  -  
 
 
 
 
- 

opublikowanie zarządzenia Wójta Gminy Obrazów w sprawie 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa 

Dębiany w Gminie Obrazów, powołania pełnomocnika ds. wyborów 

sołtysa i ogłoszenia kalendarza wyborczego. 

 

podanie do publicznej wiadomości informacji o obwodzie i siedzibie 

sołeckiej komisji wyborczej.  

 

do 1 września 2021r. do 

godz. 1530  

-  zgłaszanie Pełnomocnikowi ds. wyborów kandydatów na Sołtysa z 

sołectwa Dębiany.  

do 1 września 2021 r. do 

godz. 1530  

-  zgłaszanie Pełnomocnikowi ds. wyborów kandydatów do Sołeckiej 

Komisji Wyborczej.  

do 3 września 2021 r.  -  sporządzenie spisu wyborców dla sołectwa Dębiany.  

do 3 września 2021 r.  - podanie do publicznej wiadomości składu osobowego Sołeckiej 

Komisji Wyborczej powołanej przez Wójta.  

do 6 września 2021 r.  -  rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach na 

sołtysa.  

7 wrzesień 2021 r.  

godz. 24ºº  

-  zakończenie kampanii wyborczej  

7 wrzesień2021 r. do 

godz. 1530  
-  przekazanie przewodniczącemu Sołeckiej Komisji Wyborczej spisu 

wyborców, kart do głosowania, pieczęci, obwieszczeń oraz 

materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów. 

8 wrzesień 2021 r. 

godz.  14.00 -  19.00  
-  głosowanie w lokalu wyborczym  

8 wrzesień 2021 r.   -  podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości  

Kontakt do Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich: tel.: 15 8365162 ; e-mail: 

rada_gminy@obrazow.pl 

  


