Zarządzenie nr VIII/ 6 /2019
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, wzorów protokołów głosowania
oraz wzorów zaświadczeń o wyborze w związku z wyborami sołtysów i członków rad
sołeckich na terenie Gminy Tarnów, zarządzonymi na dzień 24 marca 2019 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r, poz. 994 ze zm.), w związku z uchwałą nr V/13/2006 Rady Gminy Tarnów z
dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tarnów (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 49 z dnia 25 stycznia 2007 r.) zarządzam, co
następuje:

§ 1.
1. Ustalam wzór karty do głosowania w wyborach sołtysa wsi, stosowany w przypadku
kandydowania wielu osób, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Ustalam wzór karty do głosowania w wyborach sołtysa wsi, stosowany w przypadku
kandydowania jednej osoby, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ustalam wzór karty do głosowania w wyborach członków rady sołeckiej, stanowiący
załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Ustalam wzór protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów sołtysa wsi, stosowany w
przypadku kandydowania wielu osób, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
5. Ustalam wzór protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów sołtysa wsi, stosowany w
przypadku kandydowania jednej osoby, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.
6. Ustalam wzór protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów członków rady sołeckiej,
stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.
7. Ustalam wzór zaświadczenia o wyborze sołtysa stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia
8. Ustalam wzór zaświadczenia o wyborze członka rady sołeckiej stanowiący załącznik nr 8 do
zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VIII/6/2019
Wójta Gminy Tarnów z dnia 9.01.2019 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach sołtysa wsi .........................................
w dniu 24 marca 2019 roku
Kandydaci na Sołtysa wsi ...............................
1. ...............................................................

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

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

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

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

INFORMACJA
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z prawej
strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub
więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność
głosu.
(miejsce na umieszczenie pieczęci

(pieczęć gminnej

sołeckiej komisji wyborczej)

komisji wyborczej)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VIII/6/2019
Wójta Gminy Tarnów z dnia 9.01.2019 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach sołtysa wsi .........................................
w dniu 24 marca 2019 roku
Kandydat na Sołtysa wsi: ...............................................
(nazwisko i imię kandydata)

ZA

PRZECIW

INFORMACJA:
W przypadku, gdy w wyborach na sołtysa uczestniczy tylko 1 kandydat, głosuje się za
wyborem kandydata umieszczając znak „X” w kratce obok słowa „ZA” lub przeciwko
kandydatowi umieszczając znak „X” w kratce obok słowa „PRZECIW”. Postawienie
znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu.

(miejsce na umieszczenie pieczęci

(pieczęć gminnej

sołeckiej komisji wyborczej)

komisji wyborczej)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VIII/9/2011
Wójta Gminy Tarnów z dnia 9.01.2019 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach członków Rady Sołeckiej wsi ..........................................
w dniu 24 marca 2019 roku
Kandydaci do Rady Sołeckiej wsi ...............................
1. .........................................................

6. ..................................................

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

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

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

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

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

9................................................

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

10. ..................................................

INFORMACJA
Głosować można tylko na ..... kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z prawej strony
obok ..... nazwisk. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk większej liczby
kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

(miejsce na umieszczenie pieczęci

(pieczęć gminnej

sołeckiej komisji wyborczej)

komisji wyborczej)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VIII/6/2019
Wójta Gminy Tarnów z dnia 9.01.2019 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW
SOŁTYSA WSI ................................................................
sporządzony dnia 24 marca 2019 r. przez Sołecką Komisję Wyborczą Nr ….. w .......................
Głosowanie rozpoczęło się w dniu 24 marca 2019 r. o godz. 730 i trwało bez przerwy do godz.1830.

I. Sołecka Komisja Wyborcza, zwana dalej Komisją, ustaliła następujące wyniki głosowania:
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w
spisie wyborców)
3. Liczba oddanych kart do głosowania, czyli liczba kart wyjętych z urny
2.

3a. w tym liczba kart nieważnych
3b. w tym liczba kart ważnych
4. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania
4a. w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku
„X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
4b. w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku
„X” obok nazwiska żadnego kandydata
4c. w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku
„X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych łącznie na wszystkich
5
kandydatów

6. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
L.p.

Nazwisko i imię kandydata

Liczba otrzymanych
głosów

RAZEM:
Uwaga: łączna liczba oddanych głosów w wierszu „razem” musi być równa liczbie w pkt. 5.

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu

II. Komisja stwierdziła, że:
Największą liczbę ważnie oddanych głosów uzyskał *) ..............................................................
Lub:
Ponieważ następujący kandydaci:*)
1) .................................................................
(nazwisko i imię- imiona kandydata)

2) .................................................................
uzyskali równe liczby głosów, Gminna Komisja Wyborcza dokona wyboru sołtysa w drodze publicznego
losowania.
III.**) Zarzuty pełnomocników – mężów zaufania; jeżeli nie zgłoszono wpisać „nie zgłoszono”***)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................
IV.**) Zarzuty członków Komisji; jeżeli nie zgłoszono wpisać „nie zgłoszono” ***):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................
V.**)Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami
pełnomocników i członków Komisji***):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:
1) ............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

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

2) ............................................................................................
3) ............................................................................................

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

4) ............................................................................................

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

5) ............................................................................................

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

(pieczęć Komisji)

Uwaga:
*) niepotrzebne skreślić lub pominąć
**) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiednim punkcie
protokołu.
***) W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr VIII/6/2019
Wójta Gminy Tarnów z dnia 9.01.2019 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW
SOŁTYSA WSI ................................................................
(w przypadku zgłoszenia 1 kandydata na sołtysa)
sporządzony dnia 24 marca 2019 r. przez Sołecką Komisję Wyborczą Nr … w ...................... .
Głosowanie rozpoczęło się w dniu 24 marca 2019 r. o godz. 730 i trwało bez przerwy do godz.1830.

I. Sołecka Komisja Wyborcza, zwana dalej Komisją, ustaliła następujące wyniki głosowania:
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w
spisie wyborców)
3. Liczba oddanych kart do głosowania, czyli liczba kart wyjętych z urny
2.

3a. w tym liczba kart nieważnych
3b. w tym liczba kart ważnych

Uwaga: suma liczb z pkt. 3a i 3b musi być równa liczbie z pkt. 3
4. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania
4a. w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku
„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi
4b. w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku
„X” ani za ani przeciw wyborowi

Uwaga: suma liczb z pkt. 4a i 4b musi być równa liczbie z pkt. 4
5 Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych łącznie za i przeciw wyborowi
5a. w tym liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata
5b. w tym liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata

Uwaga: suma liczb z pkt. 5a i 5b musi być równa liczbie z pkt. 5
II. Komisja stwierdziła, że*):
A. Liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru sołtysa wynosi
………..
B. Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na sołtysa wsi …………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwisko i imię kandydata)

lub C: Kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów za wyborem; wybór sołtysa dokonany zostanie w
ponownych wyborach, które zarządzone zostaną przez Wójta Gminy Tarnów.

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu

III.**) Zarzuty pełnomocników – mężów zaufania; jeżeli nie zgłoszono wpisać „nie zgłoszono”***)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
IV.**) Zarzuty członków Komisji; jeżeli nie zgłoszono wpisać „nie zgłoszono” ***):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
V.**)Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami
pełnomocników i członków Komisji***):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:
1) ............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

2) ............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

3) ............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

4) ............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

5) ............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

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

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

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

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

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

(pieczęć Komisji)

Uwaga:
*) niepotrzebne skreślić lub pominąć
**) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiednim punkcie
protokołu.
***) W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr VIII/6/2019
Wójta Gminy Tarnów z dnia 9.01.2019 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW
CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ WSI ................................................................
sporządzony dnia 24 marca 2019 r. przez Sołecką Komisję Wyborczą Nr … w .....................................
Głosowanie rozpoczęło się w dniu 24 marca 2019 r. o godz. 730 i trwało bez przerwy do godz.1830.

I. Sołecka Komisja Wyborcza, zwana dalej Komisją, ustaliła następujące wyniki głosowania:
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
3. Oddano kart do głosowania, czyli liczba kart wyjętych z urny
3a. w tym liczba kart nieważnych
3b. w tym liczba kart ważnych
4. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania
4a. w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X”
obok większej liczby nazwisk kandydatów niż określa Statut Sołectwa
4b. w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X”
obok żadnego nazwiska kandydata
Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych łącznie na wszystkich
5
kandydatów

6. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
L.p.

Nazwisko i imię kandydata

Liczba otrzymanych
głosów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
RAZEM:

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu

II. Komisja stwierdziła, że kandydatami, którzy uzyskali kolejno .... (5 , 7, 9 lub 10 – wpisać liczbę
członków Rady Sołeckiej określoną w §8 ust. 2 Statutu Sołectwa) największych liczb ważnie oddanych
głosów, są:*)
L.p.

Nazwisko i imię kandydata

Liczba otrzymanych
głosów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
W przypadku, gdyby kandydaci do ostatniego czyli 5, 7, 9 lub 10 miejsca - w zależności od sołectwa –
uzyskali taką samą liczbę głosów, wówczas w protokole należy wpisać:
Ponieważ następujący kandydaci:*)
1) .................................................................
(nazwisko i imię- imiona kandydata)

2) .................................................................
uzyskali równe liczby głosów, Gminna Komisja Wyborcza w drodze publicznego losowania dokona
wyboru członka Rady Sołeckiej, którego nazwisko wpisane zostanie na ..... (5, 7,9,10) miejscu.
III.**) Zarzuty pełnomocników – mężów zaufania; jeżeli nie zgłoszono wpisać „nie zgłoszono”***)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
IV.**) Zarzuty członków Komisji; jeżeli nie zgłoszono wpisać „nie zgłoszono” ***):
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

V.**)Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami
pełnomocników i członków Komisji***):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ....................
Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:
1) ...............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

2) ...............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

3) ...............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

4) ...............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

5) ...............................................................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

………………………………….
(podpis)

………………………………….
(podpis)

………………………………….
(podpis)

…………………………………..
(podpis)

………………………………….
(podpis)

(pieczęć Komisji)

Uwaga:
*) niepotrzebne skreślić lub pominąć
**) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiednim punkcie
protokołu.
***) W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr VIII/6/2019
Wójta Gminy Tarnów z dnia 09.01.2019 r.

ZAŚWIADCZENIE
Gminna Komisja Wyborcza w Tarnowie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się w
dniu 24 marca 2019 roku,

PAN / PANI ..............................................
wybrany został / wybrana została

SOŁTYSEM WSI ……………………………..

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Tarnowie
……………………………
(imię i nazwisko Przewodniczącego GKW)

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr VIII/6/2019
Wójta Gminy Tarnów z dnia 9.01.2019 r.

ZAŚWIADCZENIE
Gminna Komisja Wyborcza w Tarnowie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się w
dniu 24 marca 2019 roku,

PAN / PANI ..............................................
wybrany został / wybrana została

NA CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ

WSI …………………………….

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Tarnowie
……………………………
(imię i nazwisko Przewodniczącego GKW)

