
 

      ZARZĄDZENIE Nr 185/2010 

           BURMISTRZA GMINY RYMANÓW  

z dnia 23 grudnia 2010 roku 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków zarządów osiedli. 

Na podstawie § 35 ust. 1 statutów sołectw i osiedli Gminy Rymanów 

 

z a r z ą d z a   s i ę, co następuje: 

§ 1 

Zarządza się wybory sołtysów sołectw i członków zarządów osiedli w 

jednostkach pomocniczych Gminy Rymanów 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1 wyznacza się na niedzielę 6 lutego 2011 

roku 

  § 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa 

kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 do Zarządzenia Nr 185/2010  

Burmistrza Gminy Rymanów  

z dnia 23 grudnia 2010 roku 

KALENDARZ WYBORCZY 

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 

do 29.12.2010 r. Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 

informacji o zarządzeniu przez Burmistrza Gminy wyborów 

sołtysów i członków zarządów osiedli w Gminie Rymanów. 

(Data, siedziba OKW, szczegółowe zasady wyborcze, informacje 

o udostępnieniu do wglądu list wyborców. Powołanie Zespołu 

Koordynującego Wybory – Marek Penar, Władysław Cypcar, 

Sylwester Litwin) 

do 29.12.2010 r. Określenie zarządzeniem Burmistrza wzorów druków 

wyborczych: 

 Zgłoszenia kandydata na sołtysa i członka zarządu osiedla 

 Listy poparcia kandydata 

 Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na 

kandydowanie na sołtysa lub członka zarządu osiedla 

 Zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej 

 Karty do głosowania na sołtysa i członka zarządu osiedla 
 Protokołu z przeprowadzonych wyborów 

 Protokołu z przeprowadzonego losowania 

do 21.01.2011 r. do godz. 1500 
 Zgłaszanie kandydatów na sołtysa, członków zarządu osiedla 

 Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji 

Wyborczych dla danego sołectwa lub osiedla 

do 24.01.2011 r. do godz. 1600  Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na sołtysów, 

członków zarządów osiedli w przypadku nie zgłoszenia kandydata 

w terminie do 21.01.2011 r. 

do 25.01.2011 r. podanie do wiadomości wyborcom listy kandydatów na 

sołtysów/członków zarządów osiedli 

do 25.01.2011 r. powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych i zwołanie ich 

pierwszych posiedzeń 

05.02.2011 r. przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji 

Wyborczych spisów wyborców, kart do głosowania i pieczęci 

OKW 

06.02.2011  

godz. 800 do 1600 

Głosowanie 

07.02.2011 r. Opublikowanie obwieszczeń o wynikach wyborów na podstawie 

otrzymanych protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych 

Do 6 marca 2011 roku Przeprowadzenie wyborów rad sołeckich na zebraniach wiejskich 

zwołanych przez Burmistrza Gminy 

 


