Zarządzenie Nr 57/2022
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Przyłęki
Na podstawie art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2022 r. poz. 559 ) oraz § 18 i § 64 ust.1 statutu sołectwa Przyłęki.

zarządzam , co następuje :
§1
Zarządza się wybory uzupełniające sołtysa, sołectwa Przyłęki.
Datę wyborów wyznaczam na dzień 3 lipca 2022 roku.
Głosowanie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 15.00 w lokalu wyborczym określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Kandydatów na sołtysa każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec sołectwa, może
zgłaszać do Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich, ul. Guliwera 4A, Białe Błota w terminie do
8 czerwca 2022 r.
Ustala się wzór listy kandydatów w wyborach uzupełniających na sołtysa, który stanowi
załączniki nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Do listy kandydatów składanej do Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich w Białych Błotach
należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§3
Kandydaci na sołtysa zarejestrowani przez Gminną Komisję ds. wyborów sołeckich lub
pełnomocnicy tych kandydatów są uprawnieni do zgłoszenia po jednej osobie na kandydata
do sołeckiej komisji wyborczej w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. Zgłoszenia według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia można składać do Gminnej Komisji ds.
wyborów sołeckich.
§4
Ustala się wzory druków:
1) Kart do głosowania załącznik nr 5.
2) Protokołów z wyników głosowania załącznik nr 6.
3) Uchwały w sprawie ustalenia wyników głosowania załącznik nr 7.

§5
Obwieszczenie o wyborach podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa,
w Urzędzie Gminy Białe Błota oraz na stronie internetowej Gminy Białe Błota.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Dariusz Fundaotr

UZASADNIENIE
W związku z rezygnacją Pana Pawła Zuehlke z pełnienia funkcji sołtysa, sołectwa Przyłęki
z dniem 30 czerwca 2022 r., konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa
na zasadach określonych w Statucie Sołectwa Przyłęki wprowadzonym Uchwałą nr
RGK.0007.160.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu
Sołectwa Przyłęki.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr /2022 Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 maja 2022 r.

Siedziba lokalu wyborczego do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających sołtysa
sołectwa Przyłęki zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

Sołectwo
Przyłęki

Lokal wyborczy
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Zabytkowa 5, Przyłęki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr /2022 Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 maja 2022 r.

Wzór listy

LISTA KANDYDATA NA SOŁTYSA SOŁECTWA

PRZYŁĘKI

Lp

Imię i nazwisko kandydata

Adres zamieszkania

Telefon

Osoba zgłaszająca kandydata
Lp

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

W załączeniu przedkłada się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr /2022 Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 maja 2022 r.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

Ja, niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………………..
Imię nazwisko

Zamieszkały/a

…………………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres zamieszkania
Tel. ……………………..

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa Sołectwa Przyłęki
w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w procesie wyborów Sołtysa zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych tzw. RODO) oraz oświadczam, że przekazano mi informacje wynikające
z art.13 ust. 1 i ust. 2 – RODO.

……………………………………….
miejscowość

………………2022 r.
data

……………………………………
podpis

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr /2022 Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 maja 2022 r.

Wzór zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej
Ja, niżej podpisany/a
……………………………………………………………………………………………….
Kandydujący/a na Sołtysa sołectwa Przyłęki,
działając, jako pełnomocnik kandydata na Sołtysa Sołectwa Przyłęki.
Pana/Pani
………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zgłaszam kandydaturę Pana/Pani
…………………………………………………………………………………………….
Zamieszkałego/zamieszkałej ………………………………………………………………………………………………..
Tel. …..
Na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej Sołectwa Przyłęki.

……………………………..

………………………

Miejscowość , data

Podpis zgłaszającego

Ja, niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej
Sołectwa Przyłęki.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w procesie wyborów Sołtysa zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych tzw. RODO) oraz oświadczam, że przekazano mi informacje wynikające
z art.13 ust. 1 i ust. 2 – RODO.

Miejscowość, data

podpis kandydata na członka

komisji wyborczej
Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr /2022 Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 maja 2022 r.

Wzór karty do głosowania

KARTA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA
SOŁECTWA PRZYŁĘKI

ZGŁOSZONY KANDYDAT

za

przeciw

wstrzymuję się

1.

pieczęć Wójta Gminy Białe Błota

należy postawić znak „X” w jednej kratce

Wzór karty do głosowania

KARTA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA
SOŁECTWA PRZYŁĘKI
ZGŁOSZENI KANDYDACI

1. ............................................................................................
2 .............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5 .............................................................................................

pieczęć Wójta Gminy Białe Błota

należy postawić znak „X” przy nazwisku jednego kandydata

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr /2022 Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 maja 2022 r.

Wzór
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA PRZYŁĘKI
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 3 LIPCA 2022 r.
Sporządzony przez Sołecką Komisję Wyborczą w Przyłękach.
Głosowanie rozpoczęło się w dniu 3 lipca 2022 r. o godzinie ……. i trwało bez przerwy do
godziny ………….
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania ………………..
2. Komisja otrzymała kart do głosowania

………………..

3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania ……………………………
4. Nie wykorzystano kart do głosowania

……………………………

Ustalenie wyników głosowania.
1. Liczba kart wyjętych z urny

…………………………

2. Liczba kart nieważnych

……………………….

3. Liczba kart ważnych

………………………..

4. Liczba głosów nieważnych

………………………..

5. Liczba głosów ważnych

………………………

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
1. ……………………………………………………………………….

głosów ……………….

2. ………………………………………………………………………..

głosów ……………….

3. ……………………………………………………………………….

głosów ……………….

4. ………………………………………………………………………….

głosów ………………

5. ………………………………………………………………………….

głosów ……………….

Największą ilość głosów otrzymał/a Pan/i ……………………………………………………………….
Uwagi mężów zaufania i członków komisji ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpisy członków komisji.
1. …………………………………………………………………. Podpis …………………………..
2. ………………………………………………………………… podpis ………………………….
3. …………………………………………………………………. Podpis ………………………….
4. ……………………………………………………………………podpis …………………………..
5. ……………………………………………………………………podpis ………………………….
6. ……………………………………………………………………podpis ………………………….
7. ………………………………………………………………….. podpis …………………………..

Załącznik nr 7 do Zarządzenia
Nr /2022 Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 maja 2022 r.

Wzór
Uchwała nr
Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich
z dnia

lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia wyników wyborów uzupełniających sołtysa
sołectwa Przyłęki.
Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 7 Statutu sołectwa Przyłęki, oraz § 15 Regulaminu Gminnej ds.
wyborów sołeckich.
uchwala co następuje :
§1
Na podstawie przekazanego przez sołecką komisję wyborczą protokołu z wyborów
uzupełniających sołtysa ogłasza się, że :
Sołtysem sołectwa Przyłęki został/a ………………………………………………
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń sołectwa Przyłęki oraz na stronie
internetowej Gminy Białe Błota
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich

