ZARZĄDZENIE NR 42/2015
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie: określenia sposobu zgłaszania i wzoru zgłoszenia kandydata na członka Sołeckiej Komisji
Wyborczej celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Gminie Spytkowice
w wyborach zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 roku
Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.) oraz § 28 załączników nr 1,2,3,4,5,6 do Uchwały Nr VI/25/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego
2011 roku w sprawie nadania statutów dla sołectw Gminy Spytkowice z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2011 r Nr
108 poz. 850), Wójt Gminy
z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1.
1. Kandydat lub pełnomocnik kandydata na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, może zgłosić tylko jednego
kandydata do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej.
2. Zgłoszenia kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej składane są do Wójta Gminy w terminie do
14 kwietnia 2015 roku do godz. 1500.
§ 2.
Wzór zgłoszenia kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej określa załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy.

WÓJT
mgr Mariusz Krystian
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Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2015
Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
WZÓR
Zgłoszenie kandydata na członka
sołeckiej komisji wyborczej, w wyborach Sołtysów i Członków Rad Sołeckich zarządzonych na dzień
26 kwietnia 2015 r.
Dane osoby dokonującej zgłoszenia kandydata na członka komisji
Imię
Adres
zamieszkania:

Drugie imię
Powiat

Ulica

Nazwisko

Gmina
Nr
domu

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny
PESEL

Miejscowość
Poczta

Kod
pocztowy
Numer
telefonu

Jako /kandydat/pełnomocnik kandydata/ na sołtysa/członka rady sołeckiej, dokonujęzgłoszenia kandydata
na członka sołeckiej komisji wyborczych w
Nazwa
sołectwa

Kandydat na członka komisji
Sołecka Komisja Wyborcza nr
Imię

Drugie imię

Adres
zamieszkania

Gmina

Nr
domu

Nr
lokalu

Miejscowość
Poczta

Numer ewidencyjny
PESEL

Nazwisko
Ulica
Kod
pocztowy

_

Numer
telefonu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji wyborczej.
....................................... dnia ..................20..... r. ...............................................
(miejscowość)
(podpis kandydata na członka komisji)
Wypełnia organ przyjmujący zgłoszenie
Data
_
_
zgłoszenia

Godzina
zgłoszenia

:

.........................................................................................
(czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

WÓJT
mgr Mariusz Krystian
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