
Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej 
w kontekście osób które mogą brać udział w głosowaniu 

Podstawowym dokumentem regulującym kwestię wyborów organów jednostki 

pomocniczej gminy jest ustawa o samorządzie gminnym (usg) z 8 marca 1990 r (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Ustawa reguluje jednak zasady wyboru organu 

wykonawczego sołectwa (sołtysa) oraz organu wspomagającego (rady sołeckiej) w sposób 

bardzo ogólny. W art. 36 ust. 2 usg ustawodawca wskazał, że „sołtys oraz członkowie rady 

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

kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania”. Natomiast 

w pozostałym zakresie określającym zasady i tryb wyborów usg w art. 35 ust. 3 pkt 2 odsyła 

do statutów sołectw, w tym m.in. w kwestii długości trwania kadencji organów sołectwa,  

a co za tym idzie - czasu organizacji wyborów. 

Wyborca – czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące 

obywatelom (mieszkańcom), które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania 

głosu na swojego kandydata w wyborach. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim 

stałym mieszkańcom sołectwa, którzy ukończyli 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania),  

a którym prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie 

praw publicznych) i nie są ubezwłasnowolnieni. Czynnego prawa wyborczego nie można 

uzależniać TYLKO od zameldowania. 

Decydujące znaczenie ma fakt stałego zamieszkania, a nie zameldowanie na pobyt 

stały. Zdaniem NSA czynne prawo wyborcze do organów sołectwa mają stali mieszkańcy 

uprawnieni do głosowania, a więc przebywający tam z zamiarem stałego pobytu, nawet jeśli 

nie są zameldowani na stałe (Wyrok NSA z 13 kwietnia 1999 r., sygn. akt II SA 231/99). 

Dlatego należy uznać, że każdy mieszkaniec, który zamieszkuje na terenie sołectwa  

z zamiarem stałego pobytu, będzie uprawnionym do głosowania, jeśli w dniu głosowania 

skończył osiemnasty rok życia i został wpisany do rejestru wyborców. Naczelny Sąd 

Administracyjny w Warszawie w sentencji wyroku z 27 stycznia 2006 r. (sygn. akt OSK 

1853/04, LEX nr 208959) stwierdził, że: Osobą uprawnioną do głosowania w wyborach 

sołtysa w danym sołectwie, jest stały pełnoletni mieszkaniec sołectwa, ujęty w stałym 

rejestrze wyborców w gminie, w której znajduje się dane sołectwo. 



Zatem istotną kwestią dla organizacji i przebiegu wyborów do organów jednostek 

pomocniczych gminy są uregulowania dotyczące rejestru wyborców. Pamiętać należy,  

że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 

poz. 112, ze zm.) Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze 

gminy, którym przysługuje prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) (§ 1). Rejestr 

wyborców stanowi zbiór osób z ewidencji ludności (zameldowanych na pobyt stały)  

oraz osób, które dopiszą się do rejestru na wniosek (§ 2). Dopisanie na wniosek reguluje  

art. 19 § 1-3)). Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców (§ 3). Rejestr wyborców 

służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach (§ 4). Rejestr 

wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności (§ 5). Wyborcy będący 

obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani  

do rejestru wyborców z urzędu (§ 8). Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny 

wniosek, do wglądu w urzędzie gminy (§ 12). 

Zgodnie z przepisem art. 19 § 1-3 wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez 

zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie 

w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), 

imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL. Do wniosku dołącza się: 

1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy; 

2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres 

stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (§ 1). 

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego 

stale na obszarze gminy (§ 2) oraz do wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy pod 

innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały (§ 3). 

Kandydat na sołtysa – bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – tj. prawo do 

kandydowania. Bierne prawo wyborcze w wyborach sołtysa i do rady sołeckiej, czyli prawo 

bycia wybranym, ma każdy mieszkaniec sołectwa mający prawo wybierania (czyli mający 

czynne prawo wyborcze), który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. 

W przypadku biernego prawa wyborczego usg reguluje możliwość zgłaszania 

kandydatur do organów sołectwa spośród nieograniczonej liczby kandydatów (art. 36 ust. 2 

usg oraz § 24 ust. 1 statutu sołectwa). Każda kandydatura zgłoszona wraz z oświadczeniem  

o zgodzie kandydata (czy to złożonym pisemnie, czy osobiście) musi być brana pod uwagę. 


