
29 MARCA 2020 ROKU  –  NIEDZIELA WYBORCZA W SOŁECTWACH GMINY WADOWICE 

 
W niedzielę 29 marca 2020 roku w godzinach 8.00–18.00 odbędą się wybory Sołtysów i Rad 
Sołeckich w 16 sołectwach Gminy Wadowice.  

Po raz pierwszy wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się jednego dnia, w głosowaniu 
powszechnym, tajnym i bezpośrednim, poprzez urnę, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych 
kandydatów.  

W wyborach może uczestniczyć każda osoba  zamieszkała na terenie danego sołectwa, która jest 
zameldowana na pobyt stały w Gminie Wadowice lub dopisała się do stałego rejestru wyborców 
prowadzonego przez gminę. Do lokalu wyborczego należy zgłosić się z dowodem osobistym lub 
innym dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem. 

 
Kandydować na sołtysa lub członka rady sołeckiej może każdy stały mieszkaniec sołectwa, 
który ukończył 18 lat, nie jest ubezwłasnowolniony bądź pozbawiony praw publicznych 
prawomocnym wyrokiem sądu.  
Zgłoszenie kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej musi być poparte podpisami co 
najmniej 25 mieszkańców uprawnionych do głosowania w danym sołectwie.  
 
Kandydatów na sołtysów można zgłaszać do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie 
Miejskim  w Wadowicach w Biurze Rady Miejskiej (pokój 30, I piętro).  
Kandydatów na członków rad sołeckich można zgłaszać do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 15.00                            
w Urzędzie Miejskim w Wadowicach w Biurze Rady Miejskiej (pokój 30, I piętro).  
Liczebność Rad Sołeckich uchwalana jest przez Zebrania Wiejskie w poszczególnych sołectwach. 
 
Nad przebiegiem głosowania czuwać będą powołane do tego celu Sołeckie Komisje Wyborcze 
(oddzielnie dla każdego sołectwa). 
Sołeckie Komisje Wyborcze w liczbie 6 - 8 członków zostaną powołane przez Burmistrza Wadowic 
spośród kandydatów zgłoszonych przez rady sołeckie i gminne jednostki organizacyjne. 
 
Kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych można zgłaszać do 2 marca 2020 r. do godz. 15.00                            
w Urzędzie Miejskim w Wadowicach w Biurze Rady Miejskiej (pokój 30, I piętro).  
 
Członkostwo w Sołeckiej Komisji Wyborczej wygasa z chwilą rejestracji jej członka jako kandydata na 
sołtysa bądź członka rady sołeckiej lub gdy zarejestrowanym kandydatem jest jego małżonek, 
rodzeństwo bądź wstępny, zstępny – do drugiego stopnia pokrewieństwa, lub powinowaty do 
pierwszego stopnia powinowactwa. 
 
 
Szczegółowe informacje oraz druki zgłoszeniowe są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Wadowicach www.wadowice.pl w zakładce WYBORY SOŁECKIE oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
Dodatkowe informacje, wyjaśnienia oraz druki wyborcze można uzyskać również w Biurze Rady 
Miejskiej (telefon: 33 8233442) oraz u Pani Sekretarz Gminy Wadowice (telefon: 33 8731811 w. 116).                 

 
LINK DO DOKUMENTÓW 

 

http://www.wadowice.pl/
https://bip.malopolska.pl/gzielonki,m,317524,wybory-soltysow-i-rad-soleckich-2019.html

