
WÓJT GMINY ŚW!LCZA
woj. podkarpackie

Załącznik do zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Swilcza

z dnia 23 marca 2015 r.

REGULAMIN SOŁECKICH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1. Sołecka Komisja Wyborcza, zwana dalej "komisją", wykonuje swoje zadania określone w

uchwale Nr IX/88/2003 Rady Gminy Swilcza z dnia 30 października 2003 r. w sprawie statutów sołectw

(Dz. Urz. Woj . Podkarpackiego Nr 64, poz. 720) , zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Swilcza z dnia

16 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich w Gminie

Swilcza oraz zarządzenia niniejszego.

§ 2. 1. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności, co najmniej

połowy swojego składu , w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy .

2. Rozstrzygnięcia komisji zapadają większością głosów w głosowan iu jawnym. W razie równej

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 3. 1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w 5. dniu od dnia jej powołania .

2. Na pierwszym posiedzen iu komisja :

1) wybiera przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę ,

2) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej

skład ;

3) ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wybo rczego, odbiorem

i zabezpieczeniem kart do głosowania , formularzy wyborczych, spisu wybo rców , pieczęci komisji,

urzędowych obwieszczeń wyborczych i innych materiałów .

3. Wybory przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy odbywają się w głosowaniu

jawnym , chyba że komisja postanowi inaczej . W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.

4. Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy

wiekiem członek komisji.

§ 4. 1. Pracami komisji kieruje , zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego

komisji.

§ 5. 1. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach komisji.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązanypowiadomić

o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub jego zastępcę.

§ 6. 1. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisanych do protokołu .

2. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia .

§ 7. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się :

1) porządek obrad;

2) imiona i nazwiska uczestników;

3) przebieg posiedzenia i podjęte rozstrzygnięcia .

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz inne dokumenty.



3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 8. 1. Protokoły głosowania w obwodzie (wg załączonych wzorów) podpisują wszystkie osoby

wchodzące w skład komisji, obecne przy jego sporządzaniu .

2. Uchwały komisji lub zarządzen ia jej przewodniczącego , dotyczące przebiegu głosowania bądź

ustalenia jego wyników, wpisuje się do protokołu głosowania.

3. Uchwały , protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania

opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 9. Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań wyborczych z Wójtem Gminy Świlcza ,

w szczególności w zakresie:

1) przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego;

2) odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania , formularzy, spisu wyborców, pieczęci komisji,

urzędowych obwieszczeń wyborczych i innych materiałów wyborczych;

3) przekazania protokołów głosowania Wójtow i Gminy Świlcza;

4) zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji.

§ 10. W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji jej przewodniczący

n iezwłocznie powiadamia o tym Wójta Gminy.



WÓJT GMINY ŚWILCZA
woj. podkarpackie

Załączniki do regulaminu Sołeckich Komisji Wyborczych

I. Wzór protokołu głosowania w wyborach Sołtysa

WYBORY SOŁTYSA W SOŁECTWIE .

w GMINIE ŚWILCZA

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Głosowanie rozpoczęło się w dniu 19 kwietnia 2015 r. o godz. 700 trwało bez przerwy
do godz. 1400

.

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA.

1) Liczba wyborców uprawnionych do głosowania razem:

2) Komisja otrzymała kart do głosowania

3) Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania , czyli liczba podpisów w spisie

wyborców razem :

4) Nie wykorzystano kart do głosowania

Uwaga: Suma liczb z pkt. 3 i 4 powinna być równa liczbie z pkt. 2. Przypuszczalną przyczynę

niezgodności należy omówić w pkt. 11.

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu kart z urny
Komisja stwierdziła na ich podstawie następującewyniki głosowania :

5) Liczba oddanych kart do głosowania, czyli liczba kart wyjętych z urny

Uwaga: Liczba z pkt 5 powinna być równa liczbie z pkt. 3. Przypuszczalną przyczynę

niezgodności należy omówić w pkt. 12

6) Liczba

7) Liczba

kart

kart

nieważnych

ważnych

Uwaga : Suma liczb z pkt 6 i 7 powinna być równa liczbie z pkt. 5. Przypuszczalną

przyczynę niezgodności należy omówić w pkt. 13.

8) Liczba głosów nieważnych

8a) w tym z powodu postawienia znaku .x" obok nazwiska więcej niż jednego kandydata

(lub

postawienia znaku .x" w obu kratkach w przypadku jednego kandydata)



8b) w tym z powodu niepostawienia znaku .x" obok nazwiska żadnego kandydata (lub

niepostawienia znaku .x" w żadnej kratce w przypadku jednego kandydata)

Uwaga: Suma liczb z pkt 8a i 8b musi być równa liczbie z pkt. 8.

9) Liczba głosów ważnych

10) Na poszczególnych kandydatów na Sołtysa oddano następującą liczbę głosów

ważnych (wypełnia się, gdy kandyduje, co najmniej dwóch kandydatów):

Lp. Nazwisko i imiona kandydata Liczba głosów ważnych

Uwaga: Liczba głosów otrzymanych przez któregokolwiek kandydata nie może być większa od
liczby głosów ważnych (pkt 9).

2

10a) (wypełn ia się, gdy jest tylko jeden kandydat na sołtysa):

Kandydat

Oddano głosów ważnych

na

(nazwisko i imiona kandydata)

Sołtysa:

za

przeciwko

wyborem

wyborowi

ww.

ww.

kandydata

kandydata

10b) Więcej niż połowę ważnie oddanych głosów (pkt 9) stanowi liczba

(wypełnia się, gdy jest tylko jeden kandydat na sołtysa) .

11) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 2 a sumą liczb z
pkt.3 i 4, jeżeli różnica nie występuje wpisać "brak uwag".

12) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 5 a liczbą z pkt. 3,
jeżeli różnica nie występuje wpisać "brak uwag ".
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13) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 5 a sumą liczb z
pkt.6 i 7, jeżel i różnica nie występuje wpisać "brak uwag".

14) W trakcie głosowania wydano następujące decyzje, jeżeli nie wydano wpisać "brak
uwag".

15) Inne uwagi, jeżeli nie ma wpisać "brak uwag".

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) .

(imię i nazwisko)

2) .

3) .

4) ..

5) ..

(funkcja w Komisji)

Pieczęć Komisji:

(podpis)



WÓJT GMINY ŚWILCZA
woj. podkarpackie

II. Wzór protokołu głosowaniaw wyborach członkówRady Sołeckiej

WYBORY CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE .

w GMINIE ŚWILCZA

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Głosowanie rozpoczęło się w dniu 19 kwietnia 2015 r. o godz. 700 i trwało bez przerwy
do godz. 1400.

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA.

1) Liczba wyborców uprawnionych do głosowania razem:

2) Komisja otrzymała kart do głosowania

3) Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, czyli liczba podpisów w spisie

wyborców razem:

4) Nie wykorzystano kart do głosowania

Uwaga: Suma liczb z pkt. 3 i 4 powinna być równa liczbie z pkt. 2. Przypuszczalną przyczynę

niezgodności należy omówić w pkt. 11.

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu kart z urny
Komisja stwierdziła na ich podstawie następującewyniki głosowania:

5) Liczba oddanych kart do głosowania , czyli liczba kart wyjętych z urny

Uwaga: Liczba z pkt 5 powinna być równa liczbie z pkt. 3. Przypuszczalną przyczynę

niezgodności należy omówić w pkt. 12

6) Liczba

7) Liczba

kart

kart

nieważnych

ważnych

Uwaga: Suma liczb z pkt 6 i 7 powinna być równa liczbie z pkt. 5. Przypuszczalną

przyczynę n iezgodności należy omówić w pkt. 13.

8) Liczba głosów nieważnych

8a) w tym z powodu postawienia znaku .x" obok nazwisk więcej niż 7 kandydatów

8b) w tym z powodu niepostawienia znaku .x" obok nazwiska żadnego z kandydatów

Uwaga: Suma liczb z pkt 8a i 8b musi być równa liczbie z pkt. 8.



9) Liczba głosów ważnych

10) Na poszczególnych kandydatów na członków Rady Sołeckiej oddano następującą

liczbę głosów ważnych :

Lp. Nazwisko i imiona kandydata Liczba głosów ważnych

Uwaga: Liczba głosów otrzymanych przez któregokolwiek kandydata nie może być większa od
liczby głosów ważnych (pkt 9).

11) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 2 a sumą liczb z
pkt.3 i 4, jeżeli różnica nie występuje wpisać "brak uwag ".

12) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 5 a liczbą z pkt. 3,
jeżeli różnica nie występuje wpisać "brak uwag".

13) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 5 a sumą liczb z
pkt.6 i 7, jeżeli różn ica nie występuje wpisać "brak uwag".
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14) W trakcie głosowania wydano następujące decyzje , jeżeli nie wydano wpisać "brak
uwag".


