
 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 
 

46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3 
tel. 77-419-03-00, fax. 77-410-03-34 

www.namyslow.eu,   e-mail: sekretariat@namyslow.eu 
 

 
Or.0003.8.2019.JC 
 

Namysłów, dnia 1.03.2019 r. 

  

 

Pan Marcin Biliński 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Namysłowie 

 

 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14 lutego 2019 r. dotyczącą wyborów 

sołtysów w Gminie Namysłów w 2019 r. informuję, że wybory sołtysów i rad sołeckich 

odbywają się w oparciu o zarządzenie nr 51/VIII/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie 

harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich. Zarządzenie zostało wydane na podstawie 

art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 33/VIII/19 z dnia 21 

stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów 

osiedli na terenie Gminy Namysłów.  

Informuję, że sołtysi Woskowic Małych, Żaby i Baldwinowic zostali wybrani  

w trakcie trwania wyborów, a więc w wyniku przeprowadzenia wyborów uzupełniających, 

zatem kadencja sołtysa wybranego w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu 

kadencji sołtysa, którego mandat wygasł, tj. upływa w tym samym terminie, w jakim upływa 

kadencja w innych sołectwach, gdzie nie odbywały się wybory uzupełniające.  

Głównym źródłem prawnych regulacji wyborów organów jednostki pomocniczej 

gminy musi być statut jednostki pomocniczej. Uchwalając statut jednostki pomocniczej, rada 

gminy jest związana normą art. 36 ust. 2 u.s.gm., w myśl którego sołtys oraz członkowie rady 

sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Przepis ten 

określa m.in. zasady prawa wyborczego, jakie muszą być przestrzegane w normach statutu 

jednostki pomocniczej. Zasady te powinny być interpretowane w kontekście stanowiska 

doktryny i orzecznictwa odnośnie do zasad polskiego prawa wyborczego.  
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