
Zarządzenie Nr 37/2011
Wójta Gminy Mielec

z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy, druków i pieczęci komisji wyborczych.

Na podstawie § 26 Statutu Gminy Mielec przyjętego uchwałą Nr XLII/196/2002 Rady Gminy 
w Mielcu z dnia 10 października 2002 r. oraz z § 31 pkt. 1 i pkt. 2 Statutów Sołectw przyjętych 
uchwałami:  IV/18/2011, IV/19/2011, IV/20/2011, IV/21/2011, IV/22/2011, IV/23/2011, IV/24/2011, 
IV/25/2011, IV/26/2011, IV/27/2011, IV/28/2011, IV/29/2011, IV/30/2011Rady Gminy Mielec z dnia 
15 lutego 2011r. 

postanawiam:

§ 1
Ustalić następujące wzory druków stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia służących 
do przeprowadzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Mielec zarządzonych 
na dzień 17 kwietnia 2011r.:
1. Zgłoszenie kandydatów na sołtysów wraz z wykazem osób popierających , oświadczeniem 

o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji pełnomocnika mieszkańców sołectwa  
i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa – załącznik Nr 1,

2. Protokół rejestracji kandydatów na sołtysa – załącznik Nr 2,
3. Zaświadczenie o wyznaczeniu męża zaufania – załącznik Nr 3,
4. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  - załącznik Nr 4

§ 2

W wyborach używane będą następujące pieczęcie:
1. Pieczęć Urzędu Gminy Mielec - prostokątna z napisem  - Urząd Gminy Mielec, 
       ul. Jadernych7, 39-300 Mielec – pieczętowania dokumentów.
2. Pieczęć Gminy Mielec – okrągła o średnicy 35 mmm z pośrodku umieszczonym herbem
      gminy i z napisem „Gmina Mielec” – do pieczętowania kart do głosowania. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                  WÓJT 

  /-/mgr Kazimierz Gacek



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr37/2011
Wójta Gminy Mielec z dnia 

              18 marca 2011 r.

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

ZGŁOSZENIE
kandydata na sołtysa sołectwa

........................................................................................................
(nazwa sołectwa)

I. Zgłaszamy kandydaturę Pana/Pani ………………………………………………………….. 

zam. ……………………………………..………………PESEL……………………………

    na   sołtysa sołectwa ………………………………………………………………………… 

OSOBY POPIERAJĄCE KANDYDATA:

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wyborcy  udzielający  poparcia  kandydatowi  na  sołtysa  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie   danych  
osobowych  zawartych  w zgłoszeniu dla  potrzeb niezbędnych  do przeprowadzenia  wyborów zgodnie  z 
Ustawą z  dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.  
zm./



II. Do zgłoszenia kandydata na sołtysa załączamy  oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie 
funkcji pełnomocnika mieszkańców sołectwa. 

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji pełnomocnika mieszkańców sołectwa.

Ja, ......................................................................................................................................., 
(imię-imiona, nazwisko pełnomocnika)

zam. ………………………………………………………..PESEL   .....................................
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na  pełnienie funkcji pełnomocnika mieszkańców 

sołectwa ……………………………….…………………………. popierających kandydaturę 

Pana/Pani .………………….………………………………… na sołtysa, w wyborach sołtysa 

wyznaczonych na dzień 17 kwietnia 2011 r. oraz oświadczam, że posiadam prawo wybierania 

(czynne prawo wyborcze) w wyborach na sołtysa sołectwa.

............................................ dnia ...................................... r. ..................................................
(miejscowość) (własnoręczny podpis)



III.  Do  zgłoszenia  kandydata  na  sołtysa  załączamy  jego  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  
na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności.

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa sołectwa

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

zam. ……………………………………………………………………………………….… .. 

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

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na sołtysa sołectwa 

...................................................................................................................................................
                                                                                     (nazwa sołectwa)

zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011 r. oraz oświadczam, iż posiadam prawo wybieralności 
(bierne prawo wyborcze) w wyborach na sołtysa sołectwa.

............................................ dnia ......................................... r. ..................................................
(miejscowość) (własnoręczny podpis)



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2011
Wójta Gminy Mielec 
z dnia 18 marca 2011 r.

Wójt Gminy Mielec

PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA 
NA SOŁTYSA SOŁECTWA ……………………………………………….

I 

Wójt Gminy Mielec w dniu ......................................................................................................
rozpatrzył  zgłoszenie  kandydata  na  sołtysa  sołectwa  ……………………………………….. 
Pana/Pani  …………………………………………  zam.  …………………………………….. 
dokonane w dniu …..................................................................................................................

Do zgłoszenia zostały dołączone: 
1) Wykaz ………. osób popierających zgłoszenie kandydata na sołtysa,
2) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji pełnomocnika mieszkańców 

sołectwa,
3) oświadczenie kandydata na sołtysa o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz 

o posiadaniu prawa wybieralności, 

II 

Wójt Gminy Mielec stwierdza, że kandydata na sołtysa zgłoszono zgodnie z przepisami Działu IV 
Zasady i Tryb Wyboru  Organów Sołectwa , Statutu sołectwa .…………………………………… 
i postanawia zarejestrować kandydata na listę kandydatów. 

III
 
Niniejszy protokół rejestracji kandydata sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje pełnomocnik  mieszkańców sołectwa, zaś drugi egzemplarz pozostaje 
w dokumentach Urzędu Gminy Mielec. 

Wójt Gminy Mielec

_______________



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr37/2011
Wójta Gminy Mielec 
z dnia 18 marca 2011 r.

................................ dnia ...........................

.....................................................................
/Imię i nazwisko pełnomocnika mieszkańców sołectwa/

.......................................................................
/adres/

Zaświadczenie dla męża zaufania

Jako pełnomocnik mieszkańców sołectwa, który zgłosił kandydata Pana/Panią 

…………………………………………………………………….…………….

na sołtysa w sołectwie ………………………………………………………….

Zaświadczam, że  Pan / Pani:

..........................................................., zam. .................................................................................
(nazwisko i imię – imiona) (dokładny adres)

Został/a wyznaczony/a na męża zaufania  w wyborach sołtysa sołectwa 

……………………………………………………………………………..…………….

...................................................
/podpis pełnomocnika/

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2011
Wójta Gminy Mielec z dnia 18 marca 2011 r.



ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

 w  wyborach sołtysa sołectwa zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011r.

Zgłaszam się/Zgłaszam Pana/Panią 

1)    ....................................................................................................................................., 
                                         (imię i nazwisko kandydata)

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

legitymującego się dowodem osobistym seria ………. Nr ………………………, 

do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ..........................  w …………………………….

nr tel. domowego ...................................................., nr tel.  służbowego .........................................

Ja …………………………………………………., oświadczam, że posiadam prawo wybierania 
i stale zamieszkuję na terenie sołectwa …………………………………………………………..
zobowiązuję podjąć obowiązki członka w/w komisji wyborczej.

...........................,                      ...................................................
             (data)                               ( podpis kandydata)
                                
…………………………..                                                                      ……………………………………………….
                 ( data) ( podpis zgłaszającego)

Zgłaszam się/Zgłaszam Pana/Panią

2)    ....................................................................................................................................., 
                                         (imię i nazwisko kandydata)

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

legitymującego się dowodem osobistym seria ………. Nr ………………………, 

do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ..........................  w …………………………….

nr tel. domowego ...................................................., nr tel.  służbowego .........................................

Ja …………………………………………………., oświadczam, że posiadam prawo wybierania i 
stale zamieszkuję na terenie sołectwa …………………………………..
zobowiązuję podjąć obowiązki członka w/w komisji wyborczej.

...........................,                      ...................................................
             (data)                               ( podpis kandydata)
                                
…………………………..                                                                      ……………………………………………….
                 ( data) ( podpis zgłaszającego)


	OŚWIADCZENIE
	OŚWIADCZENIE
	 w  wyborach sołtysa sołectwa zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011r.

