Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/45/II/19
Wójta Gminy Solina z dnia 2 kwietnia 2019 r.
…………………………………………., data …………………………
Miejscowość

GMINNA KOMISJA WYBORCZA
w SOLINIE z/s w Polańczyku
Zgłoszenie
Kandydata na Sołtysa Sołectwa ..............
Ja .....................................................

zam. ……………………………………………………

(Imię - Imiona I nazwisko )

zgłaszam kandydaturę
Pana - Pani ...................................................... wiek....
(Imię , Imiona, nazwisko kandydata)

zamieszkały/ła w ........................................................... ……………………………………….
LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PANIĄ – PANA
……………………………………………………………………………….
Kandydata/ kandydatkę na Sołtysa Sołectwa………………………………………………..
(minimum 20 podpisów)
Adres
LP.
Imię i nazwisko
PESEL
Podpis
zamieszkania

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PANIĄ – PANA
……………………………………………………
Kandydata/ kandydatkę na Sołtysa Sołectwa
………………………………………………………..
(minimum 20 podpisów)
LP.

Imię I nazwisko

Adres

PESEL

Podpis

zamieszkania

Do zgłoszenia załączam oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu
prawa wybieralności.

……...……………………….
podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 0050/45/II/19
Wójta Gminy Solina z dnia 2 kwietnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa Sołectwa ............................
w wyborach zarządzonych na dzień 12 maja 2019 roku
Ja niżej podpisany ...............................................................................
(imię - imiona i nazwisko kandydata)

wiek .............................. zamieszkały........................................................................
niniejszym oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa Sołectwa ........................................
w Gminie Solina,
2) posiadam prawa wyborcze i stale zamieszkuję na terenie działania tego Sołectwa,
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych.

………………………………..
(Miejscowość, data)

………………………………..
(czytelny podpis kandydata)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/45/II/19
Wójta Gminy Solina z dnia 2 kwietnia 2019 r.

........................................ data ……………………
Miejscowość

GMINNA KOMISJA WYBORCZA
w Solinie z/s w Polańczyku
Zgłoszenie
Kandydata / kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa …………………………..
Ja ..................................................... zam. ……………………………………………………
(Imię - Imiona I nazwisko )

zgłaszam niżej wymienione kandydatury na członków Rady Sołeckiej;
1 .................................................... zamieszkały/ła w …………………………………………
(Imię, Imiona, nazwisko kandydata)

2 ..................................................... zamieszkały/ła w …………………………………………
3 .....................................................zamieszkały/ła w …………………………………………
4…………………………………..…..zamieszkały/ła w …………………………………………
5 .................................................... zamieszkały/ła w …………………………………………
6 .................................................... zamieszkały/ła w …………………………………………
7 .................................................... zamieszkały/ła w …………………………………………
LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH
Kandydata/ ów/ na członków Rady Sołeckiej Sołectwa
(minimum 10 podpisów)
LP.

Imię i nazwisko

Adres
zamieszkania

PESEL

Podpis

Do zgłoszenia załączam oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności .

.......………………………………
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 0050/45/II/19
Wójta Gminy Solina z dnia 2 kwietnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie Członka Rady Sołeckiej Sołectwa
.............................................................
w wyborach zarządzonych na dzień 12 maja 2019 roku
Ja niżej podpisany ...............................................................................
(imię - imiona i nazwisko kandydata)

wiek .............................. zamieszkały........................................................................

niniejszym oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Sołeckiej Sołectwa .......................
2) posiadam prawa wyborcze i stale zamieszkuję na terenie działania tego Sołectwa,
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych.

……………………………..
(Miejscowość, data)

………………………………..
(czytelny podpis kandydata)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050/45/II/19
Wójta Gminy Solina z dnia 2 kwietnia 2019 r.

ZGŁOSZENIE
kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

w Sołectwie ……………………………….
Ja ..................................................................... zam. ……………………………………………
(imię - Imiona I nazwisko)

z g ł a s z a m kandydaturę
………………………………………………..…… zam. …………………….………………………
(Imię - Imiona I nazwisko)

Na członka Obwodowej Komisji Wyborczej w Sołectwie ………………………………………..
w wyborach sołtysa i rad sołeckich zarządzonych na dzień 12 maja 2019 roku
...................................

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

(Miejscowość, data)

(czytelny podpis zgłaszającego)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ………......………………..
Ja ....................................................................

oświadczam, że wyrażam zgodę na

(Imię - Imiona I nazwisko osoby kandydującej do OKW)

kandydowanie do Obwodowej Komisji Wyborczej w ........................................................
oraz, że posiadam prawo wyborcze w tym Sołectwie i że nie kandyduję w wyborach
sołeckich

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

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

(Miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby kandydującej do OKW)

Załącznik Nr 6 do zarządzenia
Nr 0050/45/II/19 Wójta Gminy Solina
z dnia 2 kwietnia 2019 r.

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW SOŁTYSA
sporządzony dnia ........................................ przez Obwodową Komisje Wyborczą w Sołectwie

……………………………………………………….
Głosowanie w dniu ............................ rozpoczęło się o godz. .................. i trwało bez przerwy do godz…………
Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone.
I. Rozliczenie kart do głosowania:
1.
2.
3.
4.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - ..........................
Komisja otrzymała kart do głosowania -........................................
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - .............................
Liczba niewykorzystanych kart do głosowania - ........................

II. Ustalenie wyników głosowania:
1. Liczba kart wyjętych z urny -.......................
w tym:
1a) liczba kart ważnych -...............................
1b) liczba kart nieważnych - ...........................
2. Liczba oddanych głosów:
2a) ważnych - .......................
2b) nieważnych - ...................
3. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:
1 ...................................................................
- ....................
(linię - Imiona I nazwiska)

2 .....................................................................
3 .....................................................................
4 .....................................................................

- .....................
- ...................
- ...................

4. Komisja stwierdziła, że największą liczbę głosów uzyskał(a) i tym samym został (a) wybrany (a)
Sołtysem Sołectwa ............................................ Pan /Pani................................................................
III. Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnych różnic pomiędzy liczbą wydanych kart do
głosowania a wyjętych z urny:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………
IV Inne uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1.......................................................... - przewodniczący
(Imię - imiona I nazwisko)

………………………………………………
(podpis)

2 ...........................................................

- członek

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

3 ...........................................................

- członek

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

4 ..........................................................

- członek

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

5 ...........................................................

- członek

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050/45/II/19
Wójta Gminy Solina z dnia 2 kwietnia 2019 r.

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ
sporządzony dnia................................ przez Obwodową Komisje Wyborczą w Sołectwie
………………………………………………………
Głosowanie w dniu ............... rozpoczęło się o godz ....... i trwało bez przerwy do godz……...
Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone.
I. Rozliczenie kart do głosowania:
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - .....
2. Komisja otrzymała kart do głosowania - .................
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - ...
4. Liczba niewykorzystanych kart do głosowania - ....
II.

Ustalenie wyników głosowania:

1. Liczba kart wyjętych z urny - ........
w tym:
1a) liczba kart ważnych - ...............
1b) liczba kart nieważnych - ...........
2. Liczba oddanych głosów:
2a) ważnych - ..............
2b) nieważnych - .........
3. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość
głosów:
1 .....................................................
- ...............
(Imię - imiona I nazwisko)

2 .....................................................
3 .....................................................
4 .....................................................
5.....................................................
6 .....................................................
7.....................................................
8 .....................................................
9 .....................................................
10 ....................................................

-

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

4. Największą ilość głosów uzyskali kandydaci i tym samym zostali wybrani w skład
Rady Sołeckiej:
1 ......................................................

-

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

-

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

(imię - imiona I nazwisko)

2 .....................................................
3 .....................................................
4 .....................................................
5 .....................................................
6 .....................................................

III. Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnych różnic pomiędzy liczbą wydanych kart
do głosowania a wyjętych z urny :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....................................

IV Inne uwagi:
Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1……………………………………… - przewodniczący
………………………………
(imię - imiona i nazwisko)

2 ..............................................
3 .............................................
4 .............................................
5 …...……………………………

(podpis)

- członek
- członek
- członek
- członek

...................................
………………………..
...................................
………………………..

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050/45/II/19
Wójta Gminy Solina z dnia 2 kwietnia 2019 r.

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego losowania
składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Sołectwie……………………...

Gminna Komisja Wyborcza w Solinie z/s w Polańczyku w składzie:

1 ........................................
2 ........................................
3 ........................................
w dniu ........................ przeprowadziła losowanie Składu Obwodowej Komisji Wyborczej
w Sołectwie .............................
Zgłoszone zostały następujące kandydatury do OKW:

1 .........................................
2..........................................
3..........................................
4...........................................
5..........................................
6 ..........................................
7..........................................
8 ...............................................
Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 - Obwodowa Komisja Wyborcza liczy 3 członków, w tym
1 członka wskazanego przez Wójta Gminy. Osoba ta pełni funkcję Przewodniczącego
Komisji.
W wyniku przeprowadzonego losowania do składu Obwodowej Komisji Wyborczej
zostały wybrane następujące osoby:

1 ................................................
2 ................................................
3 ...............................................
Podczas losowania obecni byli:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Podpisy członków Komisji przeprowadzających losowanie.
1. ……………………………….
2.
3.

……………………………….
……………………………….

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050/45/II/19
Wójta Gminy Solina z dnia 2 kwietnia 2019 r.

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego losowania przez Obwodową Komisję Wyborczą w Sołectwie
……………………………………………………………..
w związku z uzyskaniem równej ilości głosów w wyborach Sołtysa
Komisja w składzie:

1.....................
2....................
3 ....................
4 ....................
5 ....................
ustaliła , że na podstawie protokołu wyników głosowania sporządzonego dnia ......................
otrzymali równą ilość głosów kandydaci na Sołtysa Sołectwa ........................................

1 ............................................
2 ............................................
3 ............................................
Zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu Sołectwa ......................................... Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej w Sołectwie .................................. przeprowadził losowanie,
w wyniku którego
na Sołtysa wylosowano kandydaturę Pana - Pani
………………………………………………………………….
Podczas losowania obecni byli:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Podpisy członków Komisji przeprowadzających losowanie.

1………………………………..
2.……………………………….
3.……………………………….
4.……………………………….

