ZARZĄDZENIE NR 122/2019
WÓJTA GMINY GRYBÓW
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz ustalenia kalendarza wyborczego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506)
oraz § 13 ust. 1 i 2 statutów sołectw gminy Grybów, zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Zarządzam wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Grybów.
2. Dzień wyborów wyznaczam na 29 września 2019 r.
3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3.
1. Kandydatów na sołtysa może zgłaszać każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania,
dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do zarządzenia oraz listę z 20 podpisami popierającymi tego kandydata, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Kandydatów do rady sołeckiej może zgłaszać każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania,
dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do zarządzenia oraz listę z 10 podpisami popierającymi tego kandydata, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu
Gminy w Grybowie oraz w poszczególnych sołectwach Gminy Grybów.

Wójt Gminy Grybów
Jacek Migacz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 122/2019
Wójta Gminy Grybów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKIVH
W DNIU 29 WRZESNIA 2019 r.
Termin wykonania czynności
wyborczych
1

Czynności wyborcze
2

do dnia 6 września 2019 r.
do dnia 6 września 2019 r.

- powołanie Gminnej Komisji Wyborczej
- utworzenie obwodów głosowania oraz ustalenie ich granic, siedzib
i numerów

do dnia 13 września 2019 r.

- zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej do Gminnej
Komisji Wyborczej

do dnia 20 września 2019 r.

- powołanie sołeckich komisji wyborczych

do dnia 20 września 2019 r.

- sporządzenie dla każdego sołectwa listy kandydatów w kolejności
alfabetycznej oraz podanie do publicznej wiadomości informacji
o kandydatach

w dniu 29 września 2019 r.
godzina 700 - 1500
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/2019
Wójta Gminy Grybów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
OŚWIADCZENIE KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE W WYBORACH
NA SOŁTYSA
Dane kandydata na sołtysa sołectwa:____________________________________________________
(nazwa sołectwa)
Imię: _____________________________________________________________________________
Nazwisko:_________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: _________________________________________________________________
Numer ewidencyjny PESEL: _______________________________________
Ja, _______________________________________________________________________________
wyrażam zgodę na kandydowanie na sołtysa w sołectwie ____________________________________
(nazwa sołectwa)
oraz oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości zapoznania się treścią klauzuli
informacyjnej, o jakiej mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie i na stronie internetowej: http://bip.gminagrybow.pl
________________________________

_____________________________

(miejscowość, data)

(własnoręczny podpis kandydata)
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122/2019
Wójta Gminy Grybów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ*
Pana/Pani _________________________________________________________________________
na sołtysa sołectwa __________________________________________________________________
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
*Wyborca, udzielając poparcia, składa podpis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu
oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 122/2019
Wójta Gminy Grybów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
OŚWADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE W WYBORACH DO RADY
SOŁECKIEJ
Dane kandydata na członka rady sołeckiej:_______________________________________________
(nazwa sołectwa)
Imię: _____________________________________________________________________________
Nazwisko:_________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ________________________________________________________________
Numer ewidencyjny PESEL: _______________________________________
Ja, _______________________________________________________________________________
wyrażam zgodę na kandydowanie na członka rady sołeckiej w sołectwie:
_________________________________________________________________________________
(nazwa sołectwa)
oraz oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości zapoznania się treścią klauzuli
informacyjnej, o jakiej mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie i na stronie internetowej: http://bip.gminagrybow.pl
________________________________

_____________________________

(miejscowość, data)

(własnoręczny podpis kandydata)
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 122/2019
Wójta Gminy Grybów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ*
Pana/Pani ________________________________________________________________________
na członka rady sołeckiej w sołectwie _________________________________________________
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*Wyborca, udzielając poparcia, składa podpis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu
oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
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