Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19
Wójta Gminy Kaliska
z dnia 29 stycznia 2015r

Zgłoszenie wpłynęło do
Urzędu Gminy Kaliska
Data: ………………..
Godz.: ………………

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA SOŁTYSA
SOŁECTWA ………………………………
w wyborach Sołtysów Gminy Kaliska
zarządzonych na dzień 15 marca 2015r
Ja, ………………………………………………………………………….. niżej podpisany/a
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………...
(dokładny adres zamieszkania osoby zgłaszającej)

PESEL

Numer telefonu…………………………

ZGŁASZAM
KANDYDATA NA SOŁTYSA SOŁECTWA …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........
(imię – imiona i nazwisko kandydata)

PESEL

zamieszkałego/ą ………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
(dokładny adres zamieszkania osoby zgłaszanej - kandydata)

Do zgłoszeniazałączam:
1) listę z podpisami osób popierających kandydata (co najmniej 20 wyborców
sołectwa);
2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
3) zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej (w liczbie
1-2 osób).

…………………………, dnia ………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(podpis zgłaszającego)

OSOBY POPIERAJĄCE KANDYDATA NA SOŁTYSA
SOŁECTWA……………………………..
PANA/PANIĄ …………………………………….
w wyborach Sołtysów Gminy Kaliskazarządzonych na dzień 15 marca 2015r
(co najmniej 20 wyborców sołectwa)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na kandydowanie
na sołtysa
Ja, ………………………………………………..………………………. , niżej podpisany/a
(imię - imiona i nazwisko kandydata)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ………….. Nr ………………………
posiadający numer ewidencyjny PESEL
miejsce zamieszkania ………………………………………………..……………………….
(dokładny adres zamieszkania kandydata)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na sołtysa sołectwa
...................................................................., w Gminie Kaliska, w wyborach zarządzonych na
dzień 15 marca 2015r. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam prawa wyborcze i stale
zamieszkuję na terenie sołectwa ………………………………….. .

...............................................................
(miejscowość, data)
.......................................................
(czytelny podpis kandydata

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr ………
w ……………………….…………………
w wyborach Sołtysów Gminy Kaliska zarządzonych na dzień 15 marca 2015r.
Zgłaszam Pana/Panią:
1. …………………………………....………………..……………………........, zamieszkały/a
(imię i nazwisko kandydata)

…………………………………………………………………………………………........,
(adres – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

PESEL
Ja …………………….…………………………………… niżej podpisany/a wyrażam zgodę na
kandydowanie na członka obwodowej komisji wyborczej i oświadczam, iż posiadam prawa wyborcze
oraz stale zamieszkuję w sołectwie ………………………………………..…..
Numer telefonu …………….…….….
………………………………, dnia ………………….
(miejscowość)

………………………………………
(podpis kandydata)

2. …………………………………....………………..…………………..…......, zamieszkały/a
(imię i nazwisko kandydata)

…………………………………………………………………………………………........,
(adres – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

PESEL
Ja …………………….…………………………………… niżej podpisany/a wyrażam zgodę na
kandydowanie na członka obwodowej komisji wyborczej i oświadczam, iż posiadam prawa wyborcze
oraz stale zamieszkuję w sołectwie ………………………………………..…..
Numer telefonu …………….…….….
………………………………, dnia ………………….
(miejscowość)

………………………………………
(podpis kandydata)

………………………………, dnia ………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………
(podpis zgłaszającego)

……………………, dnia …………godz.……….
(miejscowość, data, godz.)
(czytelny podpis osoby zgłaszającej zgłoszenie)

……………………………………………

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19
Wójta Gminy Kaliska
z dnia 29 stycznia 2015r.
Wójt Gminy Kaliska

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

I
Wójt Gminy Kaliska rozpatrzył złożone w dniu .........................................................................
zgłoszenie kandydata na sołtysa sołectwa ....................................................................................
Pana/Pani ......................................................................................................................................
zam. ..............................................................................................................................................

Do zgłoszenia zostały dołączone:
1. Wykaz .......... osób popierających zgłoszenie kandydata na sołtysa.
1. Oświadczenie kandydata na sołtysa o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz
o posiadaniuprawawybieralności.
2. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.
II
Wójt Gminy Kaliska stwierdza, że kandydata na sołtysa zgłoszono zgodnie z przepisami
Rozdziału 3. Zasady wyboru i odwołania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, Statutu
Sołectwa........................................... i postanawia zarejestrować kandydata na listę
kandydatów.
III
Niniejszy protokół rejestracji kandydata sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których
jeden otrzymuje osoba zgłaszająca kandydata na sołtysa sołectwa zaś drugi egzemplarz
pozostaje w dokumentach Urzędu Gminy Kaliska.

