
Zarządzenie Nr 3/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń 

z dnia 17 stycznia 2023 roku  

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Bieżuń 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 36 ustawy z 8.03.1990 r. 

o samorządzie gminnym /Dz.U.2023.40 t.j./ w związku z Uchwałą Nr XL/308/2022 Rady 

Miejskiej w Bieżuniu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad 

sołeckich Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń zarządza co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyznaczam terminarz, miejsca i godziny zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów 

Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Bieżuń na kadencję 2023-2027. 

2. Terminarz, miejsca i godziny zebrań wiejskich stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrań zostanie podane do wiadomości 

mieszkańców danego sołectwa na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem poprzez 

zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie - wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3. 1. Ustala się wzór karty do głosowania w wyborach sołtysa oraz kart do głosowania na 

członka rady sołeckiej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

2. Ustala się wzór protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na sołtysa, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

3. Ustala się wzór protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na członków 

rady sołeckiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do zarządzenia. 

4. Ustala się wzór protokołu z zebrania wyborczego z mieszkańcami sołectwa, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik Nr 6 do zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie obowiązuję z dniem podjęcia. 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

BIEŻUŃ 

/-/ Andrzej Szymański 



 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 3/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń 

z dnia 17 stycznia 2023 roku 

 

Lp. Sołectwo Miejsce zebrania Data 

(Dzień tygodnia) 

Godzina 

I termin 

Godzina 

II termin 

1.  Stawiszyn-Łaziska Świetlica Wiejska 
w Stawiszynie-

Łaziskach 

27.03.2023r. 

 (poniedziałek) 

15:00 
 

15:30 
 

2.  Karniszyn-Parcele u sołtysa sołectwa 

Karniszyn-Parcele 

5.04.2023r. 

 (środa) 

10:00 
 

10:30 
 

3.  Adamowo sala konferencyjna 

UMiG Bieżuń, 

ul. Warszawska 2 

15.03.2023r. 

 (środa) 

13:00 
 

13:30 

4.  Sadłowo-Parcele budynek OSP 

w Sadłowie 

27.03.2023r. 

 (poniedziałek) 

19:00 
 

19:30 

5.  Pozga budynek OSP 

w Stanisławowie 

24.03.2023r. 

 (piątek) 

10:00 
 

10:30 

6.  Sadłowo budynek OSP 

w Sadłowie 

27.03.2023r. 

 (poniedziałek) 

17:00 
 

17:30 

7.  Mak u sołtysa sołectwa 

Mak 

9.03.2023r. 

 (czwartek) 

19:00 19:30 

8.  Bielawy Gołuskie Dom Ludowy 

w Bielawach 

Gołuskich 

22.03.2023r. 

 (środa) 

11:00 
 

11:30 

9.  Kocewo budynek OSP w 

Myślinie 

6.04.2023r. 

 (czwartek) 

11:00 
 

11:30 

10.  Kobyla Łąka Świetlica Wiejska w 

Kobylej Łące 

6.04.2023r. 

 (czwartek) 

13:00 
 

13:30 

11.  Bieżuń M-GOK w Bieżuniu 12.04.2023r. 

 (środa) 

18:30 
 

19:00 

12.  Wilewo-Pełki budynek OSP w 

Sławęcinie 

29.03.2023r. 

 (środa) 

13:00 
 

13:30 

13.  Dąbrówki sala konferencyjna 
UMiG Bieżuń, 

ul. Warszawska 2 

9.03.2023r. 

 (czwartek) 

13:00 
 

13:30 

14.  Gołuszyn Dom Ludowy w 

Gołuszynie 

13.04.2023r. 

 (czwartek) 

19:00 
 

19:30 



Lp. Sołectwo Miejsce zebrania Data 

(Dzień tygodnia) 

Godzina 

I termin 

Godzina 

II termin 

15.  Karniszyn budynek OSP w 

Karniszynie 

31.03.2023r. 

 (piątek) 

11:00 
 

11:30 

16.  Stanisławowo budynek OSP w 

Stanisławowie 

16.03.2023r. 

 (czwartek) 

13:00 
 

13:30 

17.  Wieluń-Zalesie u sołtysa sołectwa 

Wieluń-Zalesie 

29.03.2023r. 

 (środa) 

11:00 
 

11:30 

18.  Dźwierzno u sołtysa sołectwa 

Dźwierzno 

30.03.2023r. 

 (czwartek) 

 11:00 
 

11:30 

19.  Małocin świetlica w Małocinie 22.03.2023r. 

 (środa) 

9:00 
 

9:30 

20.  Stawiszyn-Zwalewo Dom Ludowy w 

Stawiszynie-Zwalewo 

20.03.2023r. 

 (poniedziałek) 

13:00 
 

13:30 

21.  Władysławowo sala konferencyjna 

UMiG Bieżuń, 

ul. Warszawska 2 

16.03.2023r. 

 (czwartek) 

10:00 
 

10:30 

22.  Zgliczyn Pobodzy Dom Ludowy w 

Zgliczynie Pobodzym 

29.03.2023r. 

 (środa) 

19:00 
 

19:30 

23.  Sławęcin budynek OSP w 

Sławęcinie 

22.03.2023r. 

 (środa) 

19:00 
 

19:30 

24.  Trzaski budynek OSP w 

Trzaskach 

20.03.2023r. 

 (poniedziałek) 

15:00 
 

15:30 

25.  Myślin budynek OSP w 

Myślinie 

30.03.2023r. 

 (czwartek) 

13:00 
 

13:30 

26.  Strzeszewo budynek OSP w 

Strzeszewie 

12.04.2023r. 

 (środa) 

11:00 
 

11:30 

 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebranie odbywa się w drugim 

terminie po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu.  

Zebranie w drugim terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał bez względu 

na liczbę uczestniczących w nim osób. 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 3/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń 

z dnia 17 stycznia 2023 roku 

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIEŻUŃ 

 

Wykonując uchwałę Nr XL/308/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 6 grudnia 2022 

roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, zwołuję na dzień 

..................... o godz. ...... w …………….. w ..................... zebranie mieszkańców Sołectwa 

..................... w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2023-2027. 

Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa 

..................... o udział w zebraniu. 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie wymaganego kworum dla ważności zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego zebrania. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4. Wybory Sołtysa: 

- zgłoszenie kandydatów na Sołtysa, 

- przeprowadzenie głosowania tajnego, 

- ustalenie i ogłoszenie wyników. 

5. Wybory Rady Sołeckiej: 

- ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej, 

- zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej, 

- przeprowadzenie głosowanie tajnego, 

- ustalenie i ogłoszenie wyników. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie zebrania. 

 

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 

osobista obecność, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału. 

 W przypadku braku wymaganej frekwencji wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędą 

się w drugim terminie, tj. w tym samym dniu po upływie 30 minut od wyznaczonego 

pierwszego terminu.  

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIEŻUŃ 

/-/ Andrzej Szymański 



Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 3/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń 

z dnia 17 stycznia 2023 roku 

Karta do głosowania na Sołtysa Sołectwa ..................... w głosowaniu tajnym w dniu 

..................... r. 

1. .........................................................  
(nazwisko i imię kandydata) 

2. .........................................................  
(nazwisko i imię kandydata) 

3. .........................................................  
(nazwisko i imię kandydata) 

4. .........................................................  
(nazwisko i imię kandydata) 

5. .........................................................  
(nazwisko i imię kandydata) 

6. .........................................................  
(nazwisko i imię kandydata) 

Można głosować tylko na jednego kandydata przez wpisanie do kratki po prawej stronie znaku „X” 

Karta do głosowania na członków Rady Sołeckiej Sołectwie ..................... w głosowaniu 

tajnym w dniu ..................... r. 

 
   

1. ........................................................    
(nazwisko i imię kandydata)    

2. ........................................................    
(nazwisko i imię kandydata)    

3. .......................................................    
(nazwisko i imię kandydata)    

4. .......................................................    
(nazwisko i imię kandydata)    

5. .......................................................    
(nazwisko i imię kandydata)    

6. .......................................................    
(nazwisko i imię kandydata)    

 
Można głosować poprzez wpisanie do kratki po prawej stronie znaku „X”         



Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 3/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń 

z dnia 17 stycznia 2023 roku 

P  r  o t o k  ó  ł 

 

Komisji Skrutacyjnej wybranej w dniu ……………………….. 2023 roku 

w celu  przeprowadzenia głosowania tajnego  w sprawie wyboru  

Sołtysa sołectwa ………………………………. 

 

 

  Komisja w składzie: 

 

1.   .............................................................  Przewodniczący 

 

2. ...............................................................  Członek Komisji 

 

3. ............................................................... Członek Komisji 

 

Na Sołtysa zgłoszono następujących kandydatów: 

 

1. ................................................................. 

 

2. ................................................................. 

 

3. ................................................................. 

 

4. ................................................................. 

 

5. ................................................................. 

 

 

Kandydat  wyraził / Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

 

1. ...................................................................            ...............  głosów 

 

2. ...................................................................            ...............  głosów 

 

3. ...................................................................            ................ głosów 

 

4. ...................................................................            ...............  głosów 

 

5. ...................................................................            ................ głosów 

 

 



 

Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym brało udział ................... uprawnionych 

mieszkańców. 

 

Głosów ważnych było .........................  głosów nieważnych .................................. 

 

W wyniku tajnego głosowania najwyższą liczbę głosów  otrzymał/a  i w związku z tym 

Sołtysem sołectwa ………………………….. wybrany/a został/a 

 

Pan/i .................................................................................................................................. 

 

 

 

 

                                                                                                Podpisy Komisji Skrutacyjnej: 

 

                                                                                                1. ............................................... 

 

                                                                                                2. ............................................... 

 

                                                                                                3. ............................................... 

 

 

 



Załącznik Nr 5 

do Zarządzenia Nr 3/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń 

z dnia 17 stycznia 2023 roku 

P  r  o t o k  ó  ł 

Komisji Skrutacyjnej wybranej w dniu …………………….. 2023 roku 

w celu przeprowadzenia głosowania tajnego  w sprawie wyboru  

Rady Sołeckiej sołectwa………………………………. 

 
 
  Komisja w składzie: 
 
1.   ............................................................. Przewodniczący 
 
2. ............................................................... Członek Komisji 
 
3. ............................................................... Członek Komisji 
 
Na członków Rady Sołeckiej zgłoszono następujących kandydatów: 
 
1. ................................................................. 
 
2. ................................................................. 
 
3. ................................................................. 
 
4. …............................................................. 
 
5. …............................................................. 
  
6. ….............................................................. 
 
Kandydat  wyraził / Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 
 
 
1. ...................................................................            ...............  głosów 
 
2. ...................................................................            ...............  głosów 
 
3. ...................................................................            ...............  głosów 
 
4. …................................................................            …............  głosów 
 



5. …..............................................................             …...........  głosów 
  
6. …..............................................................              …............ głosów 
 
Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym brało udział ................... uprawnionych 

mieszkańców. 

 
Głosów ważnych było ..........................  głosów nieważnych .................................. 
 
 
 
 
W wyniku tajnego głosowania najwyższą liczbę głosów  otrzymali  i w związku z tym 

w skład Rady Sołeckiej sołectwa …………………………. wybrani zostali: 

 

1.   ............................................................. 
 
2. ............................................................... 
 
3. ............................................................... 
 
  
                                                                                                Podpisy Komisji Skrutacyjnej 
 
                                                                                                1. ............................................... 
 
                                                                                                2. ............................................... 
 
                                                                                                3. ............................................... 
 
 
 
 

 

 



Załącznik Nr 6 

do Zarządzenia Nr 3/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń 

z dnia 17 stycznia 2023 roku 

 

P  r  o  t  o  k   ó  ł 
 
 

 
z zebrania  wyborczego przeprowadzonego w dniu ……………….. 2023 roku w sołectwie   

…………………………….,  zwołanego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na podstawie Uchwały 

Nr XL/308/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia  6 grudnia 2022 roku w sprawie zarządzenia 

wyborów sołtysów i rad sołeckich. 

 
Na ogólną liczbę uprawnionych  -  …...........   obecnych było ................. 
 
Zebranie odbyło się o godz. ......... w pierwszym terminie/ w drugim terminie. 
 
Otwarcia zebrania dokonał/a ...................................................................................................... 
 
Zebraniu przewodniczył/a     ........................................................................................................ 

 
Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek zebrania w brzmieniu: 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie wymaganego kworum dla ważności zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego zebrania. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4. Wybory Sołtysa: 

- zgłoszenie kandydatów na Sołtysa, 

- przeprowadzenie głosowania tajnego, 

- ustalenie i ogłoszenie wyników. 

5. Wybory Rady Sołeckiej: 

- ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej, 

- zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej, 

- przeprowadzenie głosowanie tajnego, 

- ustalenie i ogłoszenie wyników. 



6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie zebrania. 

 
W celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie powołało Komisję Skrutacyjną w składzie: 
 
1. .........................................................Przewodniczący Komisji 
 
2. ......................................................... Członek Komisji 
 
3. ......................................................... Członek Komisji 
 
Następnie zgłoszono kandydatów na Sołtysa: 
 
1. ................................................................... 
 
2..................................................................... 
 
3. ................................................................... 
 
4..................................................................... 
 
 
Kandydat  wyraził / Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 
 
1. ......................................................                .................... głosów 
 
2. ......................................................                .................... głosów 
 
3. ......................................................                .................... głosów 
 
4. ......................................................                .................... głosów 
 
W wyniku tajnego głosowania najwyższą liczbę głosów  otrzymał/a  i w związku z tym 

Sołtysem sołectwa  ………………………… wybrany/a został/a 

 
Pan/i ………………………………………………………………………………………… 
 
Następnie zgłoszono kandydatów na członków Rady Sołeckiej: 
 
1. ................................................................... 
 
2..................................................................... 
 



3..................................................................... 
 
4. …................................................................ 
 
5..................................................................... 
 
6. …............................................................... 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Zebranie zdecydowało o wyborze ….................... członków  Rady Sołeckiej. 
 
W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 
 
1. ......................................................                .................... głosów 
 
2. ......................................................                .................... głosów 
 
3. ......................................................                .................... głosów 
 
4. …...................................................                .…................ głosów 
 
5. ......................................................                .................... głosów 
 
6. …...................................................                .…................ głosów 
 
 
W wyniku tajnego głosowania najwyższą liczbę głosów  otrzymali  i w związku z tym 

w skład Rady Sołeckiej sołectwa …………..…………… wybrani zostali: 

 
1. .................................................................... 
 
2. ..................................................................... 
 
3. ..................................................................... 
 
 
W dalszym ciągu zebrania omówiono następujące sprawy: 
 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 



Zebranie podjęło  następujące uchwały: 
 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 
                                                                                                             
Przewodniczący Zebrania 
 
                                                                                                              
............................................................. 

 
                                                                           

Podpisy Komisji Skrutacyjnej 

1. .................................................... 
 
2. .................................................... 
 
3. .................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 


