Zarządzenie Nr V/15
Burmistrza Pyzdr
z dnia 15 stycznia 2015 roku
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów do organów samorządu
mieszkańców.
Na podstawie art. art. 35 ust 3 pkt 2 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 2
Statutu Sołectw i § 11 ust. 2 Statutu Miasta – Osiedla, Burmistrz Pyzdr zarządza, co
następuje:
§1
1. Zarządza się wybory do organów sołectw i miasta -osiedla w terminie od dnia 25stycznia
2015 r. do dnia 31 marca 2015 r.
2. Szczegółowy terminarz zebrań zostanie uzgodniony z Radami Sołeckimi i Zarządem
Miasta - Osiedla.
§2
1. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzone będą na zebraniach wiejskich, które
zwoła Burmistrz Pyzdr.
2. Wybory Zarządu Miasta – Osiedla przeprowadzone będą na ogólnym zebraniu
mieszkańców miasta Pyzdry, które zwoła Burmistrz Pyzdr.

§3
Zasady przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych mieszkańców określa
załącznik do zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr V/15
Burmistrza Pyzdr
z dnia 15.01.2015r.

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 miasta – osiedla 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.

