
ZARZĄDZENIE NR 36/2019
WÓJTA  GMINY SPYTKOWICE

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie: określenia wzorów  zgłoszeń kandydatów  na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  i wykazu osób 
popierających listę kandydatów na Sołtysa  i członków Rady Sołeckiej w wyborach  zarządzonych na  dzień  

28 kwietnia 2019 roku

     Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) 
oraz § 32 ust. 9 załącznika nr 1,2,3,4,5,6 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 grudnia 
2018 roku w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Spytkowice (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 341) 
Wójt Gminy 

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. 

1. Określam wzory zgłoszeń kandydatów na:

1) Sołtysa wg załącznika Nr 1 do zarządzenia,

2) członków Rady Sołeckiej wg. załącznika Nr 2 do zarządzenia,

3) członków Rady Sołeckiej przez kandydata na Sołtysa wsi wg załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. 

2. Określam wzory wykazu osób popierających listę kandydatów na:

1) Sołtysa wg załącznika Nr 4 do zarządzenia,

2) członków Rady Sołeckiej wg załącznika Nr 5 do zarządzenia,

3) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wg załącznika Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. 

Zgłoszenia należy składać do Gminnej Komisji ds. Wyborów w Spytkowicach w terminie wskazanym 
w kalendarzu wyborczym.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Gminnej Komisji ds. Wyborów w Spytkowicach.

§ 5. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
WÓJT

mgr Mariusz Krystian
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta  Gminy Spytkowice

z dnia 12 marca 2019 r.

WZÓR   ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie kandydata

na Sołtysa

w wyborach zarządzonych
 na dzień 28 kwietnia 2019 roku

Ja ........................................................................................................

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

zgłaszam kandydaturę

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

                    (imiona i nazwisko kandydata)

wiek ...............................

w sołectwie ................................................................ .

                    (miejscowość)

Do zgłoszenia załączam:

1. Oświadczenie zgłaszanego kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa 
wybieralności do Rady Gminy.

2. Listę zawierającą .............. podpisów popierających kandydata.

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

(data) (czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia)

 
WÓJT

mgr Mariusz Krystian
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Załącznik do Załącznika Nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie 

Na  S o ł t y s a   

Ja:  ................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko kandydata)

numer ewidencyjny PESEL .......................................................,

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa wsi

....................................................................Gmina Spytkowice w wyborach zarządzonych

(miejscowość)

na dzień 28 kwietnia 2019 roku oraz oświadczam, iż posiadam prawa wyborcze i stale zamieszkuję na terenie 
działania sołectwa.

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

(data ) (czytelny podpis kandydata)

 
WÓJT

mgr Mariusz Krystian
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta  Gminy Spytkowice

z dnia 12 marca 2019 r.

WZÓR ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenie kandydata

na członka Rady Sołeckiej

w wyborach zarządzonych

na dzień 28 kwietnia  2019 roku

Ja ........................................................................................................

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

zgłaszam kandydaturę

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

(imiona i nazwisko kandydata)

wiek ...............................

w sołectwie ................................................................ .

              (miejscowość)

Do zgłoszenia załączam:

1. Oświadczenie zgłaszanego kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa 
wybieralności do Rady Gminy.

2. Listę zawierającą .............. podpisów popierających kandydata.

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

(data) (czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia)

 
WÓJT

mgr Mariusz Krystian
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Załącznik do Załącznika Nr 2

WZÓR  OŚWIADCZENIA 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie 

Na członka rady sołeckiej 

Ja:  ..............................................................................................................................................

(imiona i nazwisko kandydata)

numer ewidencyjny PESEL ........................................................,

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej wsi

....................................................................Gmina Spytkowice w wyborach zarządzonych

(miejscowość)

na dzień 28 kwietnia 2019 roku oraz oświadczam, iż posiadam prawa wyborcze i stale zamieszkuję na terenie 
działania sołectwa.

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

(data) (czytelny podpis kandydata)

 
WÓJT

mgr Mariusz Krystian
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta  Gminy Spytkowice

z dnia 12 marca 2019 r.

WZÓR ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie kandydatów

na członków Rady Sołeckiej

przez kandydata na Sołtysa wsi 

w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

Ja ........................................................................................................

(imię i nazwisko kandydata na Sołtysa wsi )

zgłaszam kandydatury *

1. .............................................................................................................

(imiona i nazwisko kandydata)

wiek ...............................

w sołectwie .................................................................

                    (miejscowość)

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

(imiona i nazwisko kandydata)

wiek ...............................

w sołectwie .................................................................

                       (miejscowość)

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

(imiona i nazwisko kandydata)

wiek ..............................

w sołectwie .................................................................

                       (miejscowość)

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

(imiona i nazwisko kandydata)

wiek ...............................

w sołectwie .................................................................

                     (miejscowość)

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

(imiona i nazwisko kandydata)

wiek ...............................

w sołectwie .................................................................

                                      (miejscowość)
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6. .............................................................................................................

(imiona i nazwisko kandydata)

wiek ...............................

w sołectwie ..................................................................

                         (miejscowość)

7. .............................................................................................................

(imiona i nazwisko kandydata)

wiek ...............................

w sołectwie ..................................................................

(miejscowość)

8. .............................................................................................................

(imiona i nazwisko kandydata)

wiek ...............................

w sołectwie ..................................................................

                                          (miejscowość)

Do zgłoszenia załączam:

1. Oświadczenia zgłaszanych kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa 
wybieralności do Rady Gminy.

2. Listę zawierającą .............. podpisów popierających kandydatów **.

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

(data) (czytelne imię, nazwisko kandydata na Sołtysa wsi )

* zgodnie z zapisem § 32 ust.3  Statutów Sołectw: Kandydat na Sołtysa zgłasza kandydatów na członków 
Rady Sołeckiej w liczbie stanowiącej połowę składu   Rady Sołeckiej tj. co najmniej: 

1. w Spytkowicach 4 członków,

2. w Bachowicach 3 członków,

3. w Ryczowie 4 członków,

4. w Miejscu 2  członków,

5. w Lipowej 2 członków,

6. w Półwsi 2 członków,

** zgodnie z zapisem § 32 ust.4 Statutów Sołectw: Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta 
podpisami, co najmniej 15 wyborców.

 
WÓJT

mgr Mariusz Krystian
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Załącznik do Załącznika Nr 3

WZÓR OŚWIADCZENIA 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie 

Na członka Rady Sołeckiej 

Ja:  ..............................................................................................................................................

(imiona i nazwisko kandydata)

numer ewidencyjny PESEL ...........................................,

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej wsi

....................................................................Gmina Spytkowice w wyborach zarządzonych

          (miejscowość)

na dzień 28 kwietnia 2019 roku oraz oświadczam, iż posiadam prawa wyborcze i stale zamieszkuję na terenie 
działania sołectwa.

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

(data) (czytelny podpis kandydata)

 
WÓJT

mgr Mariusz Krystian
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta  Gminy Spytkowice

z dnia 12 marca 2019 r.

WZÓR  WYKAZU 

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa w miejscowości ........................................  w wyborach zarządzonych  na 
dzień 28 kwietnia  2019 roku zgłoszonego przez  

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

                      (imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

IMIONA I NAZWISKO KANDYDATA NA SOŁTYSA

                                              

Lp. Imię i nazwisko Numer  PESEL Podpis czytelny
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WÓJT

mgr Mariusz Krystian
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta  Gminy Spytkowice

z dnia 12 marca 2019 r.

WZÓR  WYKAZU

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH

Zgłoszenie kandydata / kandydatów na członka / członków Rady Sołeckiej w sołectwie 
........................................  w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku zgłoszonego przez  
............................................................................................................

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej / w tym przez kandydata na Sołtysa wsi)

IMIONA I NAZWISKO KANDYDATA / KANDYDATÓW  
NA CZŁONKA / CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ *

1...........................................................................
2...........................................................................
3...........................................................................
4...........................................................................
5...........................................................................
6...........................................................................
7...........................................................................
8...........................................................................

                                                        

Lp. Imię i nazwisko Numer PESEL Podpis czytelny
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* zgodnie z zapisem § 22 Statutów Sołectw, Rada Sołecka liczy :

1. w Spytkowicach 8 członków, bez Sołtysa,

2. w Bachowicach 6 członków, bez Sołtysa,

3. w Ryczowie 8 członków, bez Sołtysa,

4. w Miejscu 4 członków bez Sołtysa,

5. w Lipowej 4 członków, bez Sołtysa,

6. w Półwsi 4 członków, bez Sołtysa.

W przypadku  zgłoszenia kandydatury na członka Rady Sołeckiej przez:

- Mieszkańca:  można  zgłosić mniej kandydatów, ale nie więcej niż określają powyższe zapisy, 

- Kandydata na Sołtysa wsi: należy zgłosić liczbę kandydatów stanowiącą co najmniej połowę ww. składu   
  Rady Sołeckiej.  

 
WÓJT

mgr Mariusz Krystian
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Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta  Gminy Spytkowice

z dnia 12 marca 2019 r.

WZÓR  WYKAZU

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa i kandydatów na członków Rady Sołeckiej w sołectwie 
........................................w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku zgłoszonych  przez  
……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

IMIONA I NAZWISKO:

    KANDYDATA NA SOŁTYSA: 

1...........................................................................
             KANDYDATÓW  NA CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ *
1...........................................................................
2...........................................................................
3...........................................................................
4...........................................................................
5...........................................................................
6...........................................................................
7...........................................................................
8...........................................................................

                 

Lp. Imię i nazwisko Numer PESEL Podpis czytelny
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* zgodnie z zapisem § 22 Statutów Sołectw, Rada Sołecka liczy:

1. w Spytkowicach 8 członków, bez Sołtysa,

2. w Bachowicach  6 członków, bez Sołtysa,

3. w Ryczowie 8 członków, bez Sołtysa,

4. w Miejscu 4   członków bez Sołtysa,

5. w Lipowej 4 członków, bez Sołtysa,

6. w Półwsi 4 członków, bez Sołtysa.

W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Sołeckiej przez:

- Mieszkańca: można zgłosić mniej kandydatów, ale nie więcej, niż określają powyższe zapisy.

- Kandydata na Sołtysa wsi: należy zgłosić liczbę kandydatów stanowiącą co najmniej połowę ww. składu 
  Rady Sołeckiej.  

 
WÓJT

mgr Mariusz Krystian
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