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ZARZĄDZENIE NR 114/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad 
sołeckich oraz członków rad osiedli zarządzonych na dzień 23 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 30, ust.1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 19, ust. 13 statutów sołectw: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, 
Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabówki, Grabie, Grajów, Jankówka, Janowice, Kokotów, Koźmice Małe, 
Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, 
Sułków, Sygneczów, Strumiany, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa, oraz § 34, ust. 1 statutów osiedli: 
Bogucice, Krzyszkowice, Lekarka, Ogrodowe, Śródmieście, Zadory, Zdrojowe, Sienkiewicza, Asnyka, 
Wincentego Pola oraz Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli zarządzonych na 
dzień 23 czerwca 2019 r. powołuję Gminną Komisję Wyborczą w Wieliczce w składzie:

1) Przewodnicząca Komisji - Katarzyna Janczarska;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Agnieszka Szostak;

3) Członek Komisji - Agnieszka Gębarowska;

4) Członek Komisji - Bożena Pachacz;

5) Członek Komisji - Beata Palonek.

§ 2. 

Gminna Komisja Wyborcza będzie działać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 
1.

§ 3. 

Regulamin Gminnej Komisji Wyborczej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2019 r.
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Załącznik do zarządzenia Nr 114/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 14 maja 2019 r.

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIELICZCE

Gminna Komisja Wyborcza zwana dalej „Komisją” wykonuje swoje zadania określone w statutach sołectw 
i osiedli w zakresie przewidzianym dla jej kompetencji.

§ 2. 

1. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego 
składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.

2. Rozstrzygnięcia komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 3. 

Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, 
zastępcy przewodniczącego i członkom komisji.

§ 4. 

1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po jej powołaniu.

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:

1) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

2) ustala sposób niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji o swoim składzie, siedzibie 
i pełnionych dyżurach;

3) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na sołtysów, 
członków rad sołeckich i członków rad osiedli.

§ 5. 

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1) czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;

2) reprezentuje komisję na zewnątrz;

3) ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;

4) podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma i inne 
dokumenty związane z działalnością komisji, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 9.

2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.

§ 6. 

1. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach komisji.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym 
przewodniczącego lub jego zastępcę, w miarę możliwości, jeszcze przed posiedzeniem.

§ 7. 

1. W posiedzeniach może uczestniczyć Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka bądź upoważniony przez niego 
pracownik, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.

2. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.
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§ 8. 

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1) porządek obrad;

2) imiona i nazwiska uczestników;

3) zwięzłą treść wystąpień;

4) podjęte uchwały.

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz inne dokumenty.

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 9. 

Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują uchwały komisji podjęte w sprawach:

1) odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli,

2) uchwały o ogłoszeniu wyników wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli.

§ 10. 

Uchwały komisji oraz, stosownie do decyzji przewodniczącego komisji - inne wydawane przez komisję 
dokumenty, opatrywane są pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

§ 11. 

Komisja niezwłocznie bada każdą skargę na działalność sołeckiej i osiedlowej komisji wyborczej, występuje 
o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego, i w miarę potrzeby Burmistrza Miasta 
i Gminy Wieliczka, o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.

§ 12. 

1. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka, lub 
osobami wskazanymi przez Burmistrza, w szczególności w zakresie druku kart do głosowania oraz 
dostarczenia ich sołeckim i osiedlowym komisjom wyborczym.

2. Komisja współdziała z Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka również w zakresie wykonywania zadań 
związanych z powołaniem sołeckich i osiedlowych komisji wyborczych.

3. Komisja uczestniczy w szkoleniach członków sołeckich i osiedlowych komisji wyborczych, a także udziela 
pomocy tym komisjom.

§ 13. 

Na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań 
i udostępnia dokumenty oraz materiały w tym zakresie.

§ 14. 

W przypadku konieczności zmiany w składzie komisji jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym 
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 15. 

1. Komisja weryfikuje zgłoszenia kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich pod względem ich zgodności 
z zapisami § 19 statutów sołectw oraz zgłoszenia kandydatów na członków rad osiedli pod względem 
zgodności z § 32 i 35 statutów osiedli. Komisja odmawia przyjęcia list kandydatów niespełniających wyżej 
wymienionych wymogów.
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2. Listy kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich oraz na członków rad osiedli wywiesza się 
przynajmniej na 7 dni przed terminem wyborów na tablicach ogłoszeń sołectw i osiedli oraz publikuje na 
stronie internetowej Gminy Wieliczka.

§ 16. 

Na podstawie protokołów przekazanych przez osiedlowe i sołeckie komisje wyborcze – Komisja podejmuje 
uchwałę o wynikach wyborów i ogłasza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów na tablicach ogłoszeń sołectw 
i osiedli oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, a także na stronie internetowej Gminy Wieliczka.
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