ROA.0020.01.2015

ZARZĄDZENIE NR 78/2015
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raciechowice
i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz §20 właściwych Statutów Sołectw stanowiących
odpowiednio załączniki do Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia
19 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Raciechowice
zarządzam, co następuje:
§1
1. Zarządza się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raciechowice dla sołectw:
1) Bojańczyce, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 4 w Krzesławicach,
2) Czasław, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 3 w Czasławiu,
3) Dąbie, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu,
4) Gruszów, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 w Gruszowie,
5) Kawec, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 w Gruszowie,
6) Komorniki, w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach,
7) Krzesławice, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 4 w Krzesławicach,
8) Krzyworzeka, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Raciechowicach,
9) Kwapinka, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince,
10) Mierzeń, w siedzibie Świetlicy Wiejskiej w Mierzniu,
11) Poznachowice Górne, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznachowicach Górnych,
12) Raciechowice, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Raciechowicach,
13) Sawa, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 w Gruszowie,
14) Zegartowice, w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach,
15) Żerosławice, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerosławicach.

2. Datę przeprowadzenia wyborów Sołtysów sołectw wskazanych w pkt. 1-15 wyznacza się
na dzień 17 maja 2015 r.
§2
Ustala się kalendarz wyborczy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
Na Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich wyznacza się Sekretarza Gminy Raciechowice.
§4
Ustala się wzory formularzy:
1. Zgłoszenia kandydata na sołtysa lub do rady sołeckiej z wykazem osób popierających
i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa lub do rady sołeckiej
– w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
2. Zgłoszenia kandydatów na członków sołeckiej komisji wyborczej – w brzmieniu
określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5
Ustala się wzory kart do głosowania:
1. W wyborach sołtysów, w przypadku zgłoszenia w brzmieniu określonym
w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
2. W wyborach rad sołeckich, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego
zarządzenia.
§6
Ustala się wzór protokołu wyników głosowania w wyborach sołtysów w brzmieniu
określonym w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§7
Ustala się wzór protokołu wyników głosowania w wyborach rad sołeckich w brzmieniu
określonym w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Raciechowice.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie
na tablicach ogłoszeń sołectw oraz tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy
Raciechowice.

Wójt Gminy
Raciechowice
/-/ Marek Gabzdyl

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2015
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Kalendarz wyborczy dla wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw:
Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Kawec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka,
Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice Górne, Raciechowice, Sawa, Zegartowice, Żerosławice.

Lp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Data wykonania czynności
wyborczej
do dnia 20 kwietnia 2015 r.

Treść czynności

Podanie do publicznej wiadomości
Zarządzenia Wójta Gminy
o terminie wyborów Sołtysów i Rad
Sołeckich w Gminie Raciechowice
i ogłoszenie kalendarza wyborczego.
do dnia 30 kwietnia 2015 r. do Zgłaszanie do Pełnomocnika ds. wyborów:
godziny 15:30
- kandydatów na sołtysa i rad sołeckich,
- kandydatów do składu sołeckich komisji
wyborczych.
do dnia 5 maja 2015 r.
Podanie
do
publicznej
wiadomości
obwieszczeń:
- o zgłoszonych listach kandydatów na sołtysa
i rad sołeckich,
- o obwodzie wyborczym, granicy oraz o
siedzibach sołeckich komisji wyborczych.
do dnia 6 maja 2015 r.
Powołanie sołeckich komisji wyborczych.
do dnia 8 maja 2015 r.
Sporządzanie spisu wyborców.
do dnia 15 maja 2015 r.
Przekazanie sołeckim komisjom wyborczym
kart do głosowania, spisu wyborców
i pozostałych materiałów wyborczych.
00
00
17 maja 2015 r. od godz. 8 do 16
Głosowanie.

Wójt Gminy
Raciechowice
/-/ Marek Gabzdyl

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2015
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

...................................., dnia ...............................r.
(miejscowość)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
na sołtysa /członka rady sołeckiej *
........................................................................................................
(nazwa sołectwa)

I. Zgłaszamy kandydaturę Pana/Pani* ………………………………………………………..
zam. ………………………………………………………..…. legitymującego się dowodem
osobistym seria ……… nr ……..……….. wydanym przez …………………………….…,
nr ewidencyjny PESEL ................................................. wiek ………… na sołtysa/członka
rady sołeckiej* sołectwa …………………………………………………

OSOBY POPIERAJĄCE KANDYDATA:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer PESEL

Podpis

II. Do zgłoszenia kandydata na sołtysa/członka rady sołeckiej* załączamy oświadczenie
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności.
*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa/członka rady sołeckiej*

Ja, ...................................................................................................................., wiek .................
(imię-imiona, nazwisko kandydata)

(lat)

zam.…………………………….. legitymujący się dowodem osobistym ..................................
(seria i numer)

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na sołtysa/członka rady
sołeckiej* sołectwa
........................................................................................................................................
(nazwa sołectwa)

w wyborach zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r. oraz oświadczam, iż posiadam prawo
wybieralności (bierne prawo wyborcze)** w wyborach na sołtysa/członka rady sołeckiej*
sołectwa.

........................................... dnia ......................................... r.
(miejscowość)

..................................................
(własnoręczny podpis)

*) Niepotrzebne skreślić
**) Posiadanie prawa wybieralności ( bierne prawa wyborczego) oznacza, iż kandydat:
jest osobą stale zamieszkującą na terenie sołectwa i jest wpisany do stałego rejestru wyborców gminy,
w dniu wyborów ma ukończone 18 lat,
nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym,
nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

-

Wójt Gminy
Raciechowice
/-/ Marek Gabzdyl

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2015
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKÓW SOŁECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w wyborach sołtysa sołectwa………………………. zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r.
Zgłaszam się/Zgłaszam Pana/Panią* :
1) ............................................................................................, zamieszkałego w ................................
(imię i nazwisko kandydata)

...........................................................................................................................................................
( adres – kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymującego się dowodem osobistym seria ………. Nr ………………………,
do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej Nr .......................... w …………………………….
nr tel. domowego ...................................................., nr tel. komórkowego .........................................

Ja …………………………………………………., oświadczam, że posiadam prawo wybierania, stale
zamieszkuję na terenie sołectwa ……………………… i wyrażam zgodę na kandydowanie
do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej.

....................................,
(miejscowość i data)

............................................
(miejscowość i data)

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

.......................................................................
( podpis zgłaszającego )

Wójt Gminy
Raciechowice
/-/ Marek Gabzdyl
*)niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2015
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Sołectwo ……………………..

Karta do głosowania w wyborach
Sołtysa w Sołectwie ……………………………….
w dniu 17 maja 2015 roku

Kandydaci na Sołtysa:

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

Informacja:

Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z prawej strony
obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „X” w
więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu.

Pieczęć
Urzędu
Gminy

Pieczęć
Sołeckiej
Komisji
Wyborczej

Wójt Gminy
Raciechowice
/-/ Marek Gabzdyl

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 78/2015
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Sołectwo ……………………….
Karta do głosowania w wyborach
Rady Sołeckiej w Sołectwie ……………………………
w dniu 17 maja 2015 roku

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
1.

…………………………………..

2.

………………..…………………

3.

…………………………………..

4.

………………..…………………

5.

………………..…………………

6.

…………………..………………

7.

…………………..………………

Informacja:

Głosować można na nie więcej niż 5 wybranych kandydatów , stawiając znak „X”
w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydatów, na których wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X” w więcej niż 5 kratkach lub niepostawienie znaku „X”
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Pieczęć
Urzędu
Gminy

Pieczęć
Sołeckiej
Komisji
Wyborczej

Wójt Gminy
Raciechowice
/-/ Marek Gabzdyl

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 78/2015
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW SOŁTYSA
Numer obwodu głosowania ……………… Sołectwo ……………………………………
Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej……………..……………………………………..
Głosowanie w dniu 17 maja 2015 r. rozpoczęło się o godz. ……… i trwało bez przerwy
do godz. …………………
Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nie naruszone.
I.

ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA

1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili
zakończenia 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
Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki
głosowania:
Liczba kart wyjętych z urny
w tym:
5a - liczba kart nieważnych
5

5b - liczba kart ważnych
Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania
z tego:
6a - liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x”
obok nazwisk większej liczby kandydatów (w więcej niż
jednej kratce)
6b - liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienie znaku
„x” obok nazwiska żadnego kandydata (w żadnej kratce)
7 Liczba kart ważnych z głosami ważnymi
6

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu

III.

NA POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW ODDANO NASTĘPUJĄCĄ
LICZBĘ GŁOSÓW WAŻNYCH

(imię – imiona i nazwisko kandydata)

(imię – imiona i nazwisko kandydata)

(imię – imiona i nazwisko kandydata)

7a. Kandydat ……………………………….…………… otrzymał największą liczbę głosów
(imię – imiona i nazwisko)

ważnych i został wybrany Sołtysem sołectwa …………………………. na kolejną kadencję.
8. Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnych różnic pomiędzy liczbą z pkt. 5,
a liczbą z pkt. 3:…………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………….
9. W trakcie głosowania podjęto następujące uchwały: …………………................................
…………………………………………………………………………………...………….
10. Zarzuty mężów zaufania:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
11. Zarzuty członków Komisji:
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
12. Uwagi Komisji związane z przebiegiem głosowania oraz ewentualnymi zarzutami
mężów zaufania i członków Komisji:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1…………….……………………...…

……………………….…...

(nazwisko i imię – funkcja w Komisji)

(podpis)

2………………………………………

………………….………..

3………………………………..……

………………..….…….…
……………………………

4………………………………..……
Pieczęć
Sołeckiej
Komisji
Wyborczej

Wójt Gminy
Raciechowice
/-/ Marek Gabzdyl

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 78/2015
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW RADY SOŁECKIEJ
Numer obwodu głosowania ……………… Sołectwo ……………………………………
Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej……………..……………………………………..
Głosowanie w dniu 17 maja 2015 r. rozpoczęło się o godz. ……… i trwało bez przerwy
do godz. …………………
Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nie naruszone.
I.

ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA

1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili
zakończenia 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
Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki
głosowania:
Liczba kart wyjętych z urny
w tym:
5a - liczba kart nieważnych
5

5b - liczba kart ważnych
Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania
z tego:
6a - liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x”
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż 5 (w więcej niż
pięciu kratkach)
6b - liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienie znaku
„x” obok nazwiska żadnego kandydata (w żadnej kratce)
7 Liczba kart ważnych z głosami ważnymi
6

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu

III.

NA POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW ODDANO NASTĘPUJĄCĄ
LICZBĘ GŁOSÓW WAŻNYCH

(imię – imiona i nazwisko kandydata)
(imię – miona i nazwisko kandydata)
(imię – imiona i nazwisko kandydata)
(imię – imiona i nazwisko kandydata)
(imię – imiona i nazwisko kandydata)
(imię – imiona i nazwisko kandydata)
(imię – imiona i nazwisko kandydata)

7a. Kandydaci:
1. ………………………………………………….
(imię – imiona i nazwisko)

2. …………………………………………………….
(imię – imiona i nazwisko)

3. …………………………………………………….
(imię – imiona i nazwisko)

4. …………………………………………………….
(imię – imiona i nazwisko)

5. …………………………………………………….
(imię – imiona i nazwisko)

otrzymali największą liczbę głosów ważnych i zostali wybrani do Rady Sołeckiej
sołectwa ………………………………….…. na kolejną kadencję.
8. Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnych różnic pomiędzy liczbą z pkt. 5,
a liczbą z pkt. 3:………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………….
9. W trakcie głosowania podjęto następujące uchwały: …………………................................
……………………………………………………………………………………...………….
10. Zarzuty mężów zaufania:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu

11. Zarzuty członków Komisji:
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
12. Uwagi Komisji związane z przebiegiem głosowania oraz ewentualnymi zarzutami
mężów zaufania i członków Komisji:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1…………….……………………...…

……………………….…...

(nazwisko i imię – funkcja w Komisji)

(podpis)

2………………………………………

………………….………..

3………………………………..……

………………..….…….…

4………………………………..……

……………………………

Pieczęć
Sołeckiej
Komisji
Wyborczej

Wójt Gminy
Raciechowice
/-/ Marek Gabzdyl

