
Zarządzenie Nr 51/2023 

Wójta Gminy Babice 

z dnia 10 marca 2023 r. 
 
w sprawie ustalenia zasad powoływania wiejskich komisji wyborczych 

  

 
 Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z uchwałą Nr LXI/474/2023 Rady Gminy 

Babice z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich  

zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 

Wiejskie komisje wyborcze powoływane są spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie 

z zasadami niniejszego zarządzenia w składach: 

1) dla obwodów głosowania obejmujących sołectwa Babice, Jankowice, Mętków, 

Olszyny, Rozkochów, Wygiełzów - od 5 do 7 osób, 

2) dla obwodu głosowania obejmującego sołectwo Zagórze – od 7 do 11 osób. 

 

§ 2 
 

1. Kandydatem do składu wiejskiej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawa 

wyborcze, zamieszkała na stałe na terenie Gminy Babice, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2. W skład wiejskiej komisji wyborczej wchodzi z urzędu, jako członek komisji osoba 

wskazana przez Wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

3. Do składu komisji nie może wchodzić kandydat na sołtysa w miejscowości w której 

pracuje komisja, jego małżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni oraz ich małżonkowie. Do 

składu komisji nie może również wchodzić mąż zaufania.  

4. Ta sama osoba może być powołana tylko w skład jednej komisji wyborczej. 

 

§ 3 
 

1. Zgłoszeń kandydatów do wiejskich komisji wyborczych dokonują: 

   a) kandydaci na sołtysów - najwyżej dwóch kandydatów, 

   b) radni, 

   c) osoby zainteresowane pracą w komisji. 

2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Zgłoszenia przyjmowane są przez Zespół ds. wyborów sołtysów w Urzędzie Gminy 

w Babicach w terminie określonym w kalendarzu wyborczym. 

 

§ 4 
 

Liczebność wiejskich komisji wyborczych jest ustalana, z uwzględnieniem § 1 oraz § 2, 

ust. 2, według następujących zasad: 

 1. jeżeli zgłoszona liczba kandydatów odpowiada liczbie osób, które mogą być powołane 

w skład komisji, komisja jest powoływana w składzie odpowiadającym liczbie 

zgłoszonych kandydatów, 



 2. jeżeli zgłoszona liczba kandydatów przekracza dopuszczalny skład komisji, komisja jest 

powoływana w największym dopuszczalnym składzie według procedury określonej 

w § 5, 

 3. jeżeli do składu wiejskiej komisji wyborczej zgłoszono mniejszą liczbę kandydatów, od 

dopuszczalnego minimalnego składu komisji, komisja jest powoływana w minimalnym 

dopuszczalnym składzie według procedury określonej w § 6. 

 

§ 5 
 

 1. W przypadku zgłoszenia do składu wiejskiej komisji wyborczej liczby kandydatów 

przekraczającej dopuszczalny skład komisji, kandydatów którzy wyrazili na to zgodę, 

umieszcza się w składzie innej komisji na terenie Gminy. 

 2. Jeżeli, pomimo postępowania określonego w ust. 1 liczba kandydatów przekracza 

maksymalny dopuszczalny skład komisji, do składów komisji nie powołuje się 

kandydatów umieszczonych na drugim miejscu zgłoszenia. 

 3. Jeżeli, pomimo postępowania określonego w ust. 1 i 2 liczba kandydatów przekracza 

maksymalny dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w trybie publicznego 

losowania. 

 4. Informację o miejscu, dacie i godzinie losowania podaje się do publicznej wiadomości, co 

najmniej na dwa dni przed losowaniem, wywieszając w Urzędzie Gminy stosowne 

zawiadomienie. 

 5. Losowania kandydatów dokonuje się odrębnie dla każdej komisji. 

 

§ 6 
 

 1. W przypadku zgłoszenia do komisji liczby kandydatów mniejszej od dopuszczalnego 

minimalnego składu komisji, jej skład uzupełnia się spośród kandydatów zgłoszonych do 

innych komisji, którzy wyrazili na to zgodę. 

 2. Jeżeli, pomimo postępowania określonego w ust. 1 liczba kandydatów jest mniejsza od 

dopuszczalnego minimalnego składu komisji, Wójt zwraca się do radnych z danej 

miejscowości o zgłoszenie dodatkowych kandydatów. 

 3. Jeżeli, pomimo postępowania określonego w ust. 1 i 2 liczba kandydatów jest mniejsza od 

dopuszczalnego minimalnego składu komisji, Wójt uzupełnia skład komisji o członków 

spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

§ 7 
 

Składy wiejskich komisji wyborczych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości, 

wywieszając je na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wszystkich 

miejscowościach. 

 

§ 8 
 

 1. Zmiany w składach wiejskich komisji wyborczych mogą być dokonywane w przypadku: 

 a) zrzeczenia się członkostwa w komisji, 

 b) nieobecności członka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjaśnienia w ciągu 

dwóch dni przyczyny nieobecności, 

 c) niewykonywania obowiązków członka komisji, 

 d) utraty członkostwa w komisji na skutek okoliczności określonych w § 2, ust. 3 

zarządzenia. 

 2. Osoba wchodząca w skład komisji jest obowiązana powiadomić niezwłocznie 

przewodniczącego komisji o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w § 2, ust. 3 

zarządzenia, powodującej utratę członkostwa w komisji. 



 3. Przewodniczący wiejskiej komisji wyborczej jest obowiązany powiadomić niezwłocznie 

Wójta o wystąpieniu przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany w składzie komisji. 

 4. Uzupełnienie składu wiejskiej komisji wyborczej następuje w przypadku obniżenia się 

liczby jej członków poniżej dopuszczalnego minimalnego składu i dokonuje się w trybie 

§ 6, ust. 3 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 9 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyk: Jan Kędziora 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  

Wójta Gminy Babice Nr 51/2023 

z dnia 10 marca 2023 r. 

Zgłoszenie kandydata(ów) 
 

Do Wiejskiej Komisji Wyborczej w ....................................... 
 

I. Dane osoby dokonującej zgłoszenia : 
 

1. Imię i Nazwisko  .......................................................................... 
 

2. Miejsce zamieszkania .......................................................................... 
 

 

................................................................... 
(data i podpis zgłaszającego) 

 

II. Dane zgłaszanego(zgłaszanych) kandydata(kandydatów) 
 

1. Imię i Nazwisko  .......................................................................... 
 

2. Miejsce zamieszkania .......................................................................... 
 

3. Nr telefonu do kontaktu .......................................................................... 

 

4. Oświadczenie kandydata 

 

Ja, ...................................................... oświadczam, że posiadam prawa wyborcze, stale 

zamieszkuję na terenie Gminy Babice, nie jestem krewnym ani powinowatym
(*)

 

kandydata na sołtysa w miejscowości wskazanej niżej oraz wyrażam zgodę na 

kandydowanie do składu Wiejskiej Komisji Wyborczej w 

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

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z wyborami na sołtysa oraz potwierdzam zapoznanie się z klauzulą 

informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

W razie gdy liczba kandydatów do wskazanej wyżej komisji będzie większa od 

dopuszczalnego jej składu, wyrażam zgodę na kandydowanie do Wiejskiej Komisji 
 

Wyborczej w 
(**)

 : ............................................................................................................  

 

.............................................     ............................................. 
        (data)        (podpis kandydata 
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1. Imię i Nazwisko  .......................................................................... 

 

2. Miejsce zamieszkania .......................................................................... 

 

3. Nr telefonu do kontaktu .......................................................................... 

 

4. Oświadczenie kandydata 

 

Ja, ...................................................... oświadczam, że posiadam prawa wyborcze, stale 

zamieszkuję na terenie Gminy Babice, nie jestem krewnym ani powinowatym
(*)

 

kandydata na sołtysa w miejscowości wskazanej niżej oraz wyrażam zgodę na 

kandydowanie do składu Wiejskiej Komisji Wyborczej w 

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

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z wyborami na sołtysa oraz potwierdzam zapoznanie się z klauzulą 

informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

W razie gdy liczba kandydatów do wskazanej wyżej komisji będzie większa od 

dopuszczalnego jej składu, wyrażam zgodę na kandydowanie do Wiejskiej Komisji 
 

Wyborczej w 
(**)

 : ............................................................................................................  

 

.............................................     ............................................. 
        (data)        (podpis kandydata 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Do składu komisji nie może wchodzić kandydat na sołtysa w miejscowości w której 

pracuje komisja, jego małżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni oraz ich małżonkowie. 

Do składu komisji nie może również wchodzić mąż zaufania. 
 

(**) Na terenie Gminy Babice planuje się powołanie Wiejskich Komisji Wyborczych w: 

Babicach, Jankowicach, Mętkowie, Olszynach, Rozkochowie, Wygiełzowie i w Zagórzu. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  

Wójta Gminy Babice  

Nr 51/2023 z dnia 10 marca 2023 r. 

 

Zgłoszenie kandydata 
 

Do Wiejskiej Komisji Wyborczej w ....................................... 
 

I. Dane osoby dokonującej zgłoszenia: 
 

1. Imię i Nazwisko  .......................................................................... 
 

2. Miejsce zamieszkania .......................................................................... 
 

 

................................................................... 
(data i podpis zgłaszającego) 

 

II. Dane zgłaszanego(zgłaszanych) kandydata(kandydatów) 
 

1. Imię i Nazwisko  .......................................................................... 
 

2. Miejsce zamieszkania .......................................................................... 
 

3. Nr telefonu do kontaktu .......................................................................... 

 

4. Oświadczenie kandydata 

 

Ja, ...................................................... oświadczam, że posiadam prawa wyborcze, stale 

zamieszkuję na terenie Gminy Babice, nie jestem krewnym ani powinowatym
(*)

 

kandydata na sołtysa w miejscowości wskazanej niżej oraz wyrażam zgodę na 

kandydowanie do składu Wiejskiej Komisji Wyborczej w 

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

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z wyborami na sołtysa oraz potwierdzam zapoznanie się z klauzulą 

informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

W razie gdy liczba kandydatów do wskazanej wyżej komisji będzie większa od 

dopuszczalnego jej składu, wyrażam zgodę na kandydowanie do Wiejskiej Komisji 

 
Wyborczej w 

(**)
 : ............................................................................................................  

 

 

 

.............................................     ............................................. 
        (data)        (podpis kandydata 
 

(*)Do składu komisji nie może wchodzić kandydat na sołtysa w miejscowości w której 

pracuje komisja, jego małżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni oraz ich małżonkowie. 

Do składu komisji nie może również wchodzić mąż zaufania. 
 

(**) Na terenie Gminy Babice planuje się powołanie Wiejskich Komisji Wyborczych w: 

Babicach, Jankowicach, Mętkowie, Olszynach, Rozkochowie, Wygiełzowie i w Zagórzu. 


