
Zarządzenie nr 30/2023 

Wójta Gminy Kościerzyna 

z dnia 15 marca 2023 roku 

 
w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rotembark, określenia terminu i miejsca 
przeprowadzenia wyborów oraz określenia kalendarza wyborczego 

 

Na podstawie: § 8 ust. 5 Statutu Sołectwa Rotembark stanowiącego załącznik nr 25 do Uchwały  
nr II/146/04 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów dla 
poszczególnych sołectw Gminy Kościerzyna (publik. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 70, poz 1324), § 13 ust. 2 i 3 
oraz § 14 Regulaminu zasad i trybu zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków rad sołeckich, zasad 
przeprowadzania wyborów oraz określania warunków ważności głosów, stanowiącego załącznik nr 1 do 
Statutu Sołectwa Rotembark 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

1. W związku ze śmiercią Sołtysa Sołectwa Rotembark zarządzam wybory Sołtysa Sołectwa 
Rotembark. 

2. Datę wyborów Sołtysa wyznaczam na dzień 23 kwietnia 2023 r. 

3. Wybory zostaną przeprowadzone w sali wiejskiej w Rotembarku w godzinach  
od 9.00 do 15.00. 

4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Wójt Gminy Kościerzyna 

/-/ Grzegorz PIECHOWSKI 



Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 30/2023 

Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 15.03.2023 r. 

 

 
Kalendarz wyborczy wyborów Sołtysa Sołectwa Rotembark 

 

Data Rodzaj czynności 

Do 20 marca 2023 r. Podanie do wiadomości wyborców terminów i miejsca wyboru 
Sołtysa oraz godzin funkcjonowania lokalu wyborczego 

Do 31 marca 2023 r. Powołanie przez Wójta Gminy Kościerzyna: 

a) Gminnej Komisji Wyborczej ds. wyboru Sołtysa  

b) Sołeckiej Komisji Wyborczej 

Od 3 do 7 kwietnia 2023 r. Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na 
Sołtysa 

UWAGA:  

− Zgłoszenie następuje wyłącznie na druku urzędowym.  

− Zgłoszenie musi zawierać: pisemne oświadczenie 
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. 

− Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Sołtysa jest 
uzyskanie poparcia co najmniej 10 osób 
posiadających czynne prawo wyborcze. 

Do 12 kwietnia 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów na Sołtysa  

Od 12 do 19 kwietnia 2023 r. Wyłożenie w Urzędzie Gminy Kościerzyna spisu wyborców 
uprawnionych do głosowania 

23 kwietnia 2023 r. Wybory Sołtysa Sołectwa Rotembark 

Do 11 maja 2023 r. Ogłoszenie wyników wyborów 

 


