
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW 

z dnia 13 lutego 2020 r.  

Podaje się do publicznej wiadomości: 

 

ZARZĄDZENIE NR 33/20 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na terenie gminy Gniew wyborów sołtysa oraz określenia kalendarza  

wyborczego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019, poz. 

506 z późn. zm.  ) w związku z § 16 i § 17 wszystkich Statutów Sołectw stanowiących załączniki od nr 1 do 

nr 19 do Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XV/85/03 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia 

jednostek pomocniczych w Gminie Gniew i nadania im statutu (Dz. Urz. Woj. Pom . z 2015 r., poz. 3234), 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Zarządza się w dziewiętnastu sołectwach na terenie gminy Gniew wybory sołtysa. 

§ 2. W wyborach, o których mowa w § 1, wybieranych będzie dziewiętnastu sołtysów. 

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 26 kwietnia 2020 r., w godzinach od 10.00 do 16.00. 

§ 4. Dni, w którym upływają terminy wykonywania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wzór druku zgłoszenia kandydata na sołtysa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Wzór oświadczenia kandydata do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 7.  

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Zarządzenie podlega przekazaniu Sołtysom Sołectw Gminy Gniew. 

 

 

 

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy  

                                                                              Gniew 

                                                                                                 Maciej  Czarnecki 
  



 

  

 

Kalendarz Wyborczy 

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności 

 

17 lutego 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 

zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie ogłoszenia 

na terenie gminy Gniew wyborów sołtysa oraz określenia kalendarza 

wyborczego 

13 marca 2020 r. Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Gminnej Komisji 

Wyborczej  

25 marca 2020 r.  Zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na sołtysów 

2 kwietnia 2020 r.  Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Sołeckich 

Komisji Wyborczych 

2 kwietnia 2020 r.  Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, informacji o siedzibach Sołeckich 

Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania 

w wyborach sołeckich 

2 kwietnia 2020 r. Rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o 

zarejestrowanych kandydatach na sołtysów 

15 kwietnia 2020 r. Sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Gniewie 

20 - 22 kwietnia 2020 r. Wyłożenie do wglądu spisu wyborców 

24 kwietnia 2020 r. Przekazanie  Przewodniczącym Obwodowych Komisji Sołeckich 

spisu wyborców oraz kart do głosowania 

26 kwietnia 2020 r. Głosowanie 

 

Uwaga: druki zgłoszeń kandydatów na Sołtysa wraz z wykazem osób popierających kandydata oraz 

oświadczenia kandydatów do składu Sołeckich Komisji Wyborczych (określone niniejszym zarządzeniem) 

można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie u Sekretarza, w Referacie Biura Rady, u sołtysa, w 

sekretariatach placówek oświatowych na terenach wiejskich gminy Gniew. 


