
Załącznik  
do Zarządzenia Nr I/11 
Burmistrza Pyzdr  
z dnia 17.01.2011r. 

 
Zasady przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 

 
 

1. Wybory do samorządu mieszkańców przeprowadza się na zebraniach wiejskich i ogólnym 
zebraniu mieszkańców w mieście Pyzdry. Zebranie wiejskie do wyborów sołtysa i rad 
sołeckich oraz zarządu miasta - osiedla zwołuje Burmistrz. 

2. Prawo udziału w zebraniu wyborczym mają wszyscy mieszkańcy sołectwa lub miasta 
posiadający czynne prawo wyborcze.  

3. Zebranie wyborcze jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców sołectwa 
lub miasta uprawnionych do głosowania.  

4. W przypadku nie odbycia się zebrania w pierwszym terminie z powodu braku frekwencji, 
ustala się drugi termin w tym samym dniu, po upływie pół godziny.  

5. W drugim terminie wybory są prawomocne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, 
jednak nie mniejszą niż: 

    a) 9 osób w sołectwie, 
    b) 21 osób w m. Pyzdry. 
6. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów, bezpośrednio spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez 
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

7. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla-miasta wybiera zarząd miasta-osiedla i  
przewodniczącego zarządu w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej 
liczby kandydatów przez stałych mieszkańców miasta-osiedla, uprawnionych do 
głosowania.  

8. Wybory na sołtysa i radę sołecką przeprowadza się oddzielnie.  
9. Wybory zarządu miasta - osiedla i przewodniczącego zarządu przeprowadza się oddzielnie.  
10. Mieszkańcy na zebraniu wyborczym wybierają spośród siebie 3-5 osobową komisję  
      wyborczą, której zadaniem będzie:  

1) przyjęcie i rejestracja zgłoszonych kandydatów,  
2) sprawdzenie, czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie i czy mogą być 

wybrani (czy posiadają prawo wyborcze i są stałymi mieszkańcami sołectwa -  miasta), 
3) przygotowanie kart do głosowania,  
4) przeprowadzenie głosowania i obliczenie wyników,  
5) ogłoszenie wyników głosowania,  
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.  

11. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się 
ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terminy zebrań wiejskich  w 2011 roku  
 

 

LP SOŁECTWO TERMIN ZEBRANIA  MIEJSCE  ZEBRANIA 
1. Białobrzeg   10.02.2011r. 

godz. 1800 
mieszkanie sołtysa  

2. Ciemierów  16.02.2011r. 
godz. 1800 

sala OSP 

3. Ciemierów -Kolonia  04.03.2011r 
godz. 1800 

szkoła Górne Grądy 

4. Dłusk     01.03.2011r 
godz. 1800 

świetlica wiejska  

5. Dolne Grądy  08.02.2011r. 
godz. 1900 

szkoła Górne Grądy  

6. Górne Grądy  18.02.2011r. 
godz. 1800 

szkoła Górne Grądy 

7. Kruszyny  04.02.2011r. 
godz. 1600 

Świetlica wiejska  
  

8. Ksawerów   15.02.2011r. 
godz. 1600 

sala OSP Pietrzyków  

9. Lisewo  11.02.2011r. 
godz. 1800 

sala OSP Lisewo  

10. Pietrzyków  15.02.2011r. 
godz. 1800 

sala OSP Pietrzyków  
 

11. Pietrzyków -Kolonia  15.02.2011r. 
godz. 1800 

sala OSP Pietrzyków 

12. Rataje  15.02.2011r. 
godz. 1900 

świetlica wiejska 

13. Ruda Komorska  24.02.2011r. 
godz. 1800 

sala OSP Ruda Komorska  
 

14. Tarnowa  23.02.2011r. 
godz. 1800 

świetlica wiejska 

15. Trzcianki  21.02.2011r. 
godz. 1800 

budynek w  Królewnach po 
b. szkole  

16. Walga  17.03.2011r 
godz. 1800 

mieszkanie sołtysa 

17. Wrąbczynek  23.02.2011r. 
godz. 1800 

sala OSP Wrąbczynek  

18. Wrąbczynkowskie 
Holendry  

01.03.2011r 
godz. 1800 

szkoła Wrąbczynkowskie 
Holendry 

19. Zamość  07.02.2011r. 
godz. 1300 

mieszkanie sołtysa 

20. Zapowiednia  16.03.2011r 
godz. 1800 

budynek w Królewnach po 
b. szkole 

21. Pyzdry  
Zarząd Miasta Osiedla  

02.03.2011r 
godz. 1800 

sala OSP Pyzdry 

 
 


