Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2019
Wójta Gminy Mielec
z dnia 25 marca 2019 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
* dotyczy przetwarzania danych osobowych
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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 28 kwietnia 2019 r. oraz oświadczam, że posiadam
prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach na sołtysa sołectwa.*
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

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

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

* dotyczy przetwarzania danych osobowych
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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, ......................................................................................................, PESEL ....................................
(imię-imiona, nazwisko kandydata)

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

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na sołtysa sołectwa
..............................................................................................................................................................
(nazwa sołectwa)

zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. oraz oświadczam, iż posiadam prawo wybieralności
(bierne prawo wyborcze) w wyborach na sołtysa sołectwa.*

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

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

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

* Każda z wyżej wymienionych osób ma obowiązek zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik
do niniejszego zgłoszenia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować
nieważnością zgłoszenia.
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