ZARZĄDZENIE NR 136/2017
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r.
poz. 730 i 935) oraz § 23 ust. 1-4 statutu Młodzieżowej Rady Gminy Barcin
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania
jej statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2302 oraz z 2017 r. poz. 3377) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin II kadencji 2017 2019.
2. Ustala się termin przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1 na dzień
19 października 2017 r. (czwartek).
3. Określa się dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych
czynności wyborczych (kalendarz wyborczy), zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do
Młodzieżowej Rady Gminy Barcin:
1) zgłoszenia kandydata na radnego - załącznik nr 2,
2) oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie - załącznik nr 3,
3) pisemnej zgoda rodziców (opiekunów) ucznia na jego kandydowanie - załącznik
nr 4,
4) karty do głosowania - załącznik nr 5,
5) protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania załącznik nr 6.
§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz na tablicach ogłoszeń
w szkołach na terenie gminy Barcin.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 136/2017
Burmistrza Barcina
z dnia 12 września 2017 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynności wyborczych
do 15 września 2017 r.

do 22 września 2017 r.
do 5 października 2017 r.
do 9 października 2017 r.
do 18 października 2017 r.
do 18 października 2017 r.
19 października 2017 r.
w godz. 13.00 – 17.00
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Treść czynności wyborczych
Podanie do wiadomości uczniów
informacji o terminie i zasadach
przeprowadzenia wyborów oraz
ilości mandatów w okręgu wyborczym
Powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej
Zgłaszanie kandydatów na radnych
Podanie do publicznej wiadomości
nazwisk kandydatów na radnych MRG
Przygotowanie spisu osób uprawnionych
i kart do głosowania
Przygotowanie lokali wyborczych
Głosowanie
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 136/2017
Burmistrza Barcina
z dnia 12 września 2017 r.
.

……………………………………….
(miejscowość, data)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA RADNEGO
do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin
w wyborach zarządzonych na dzień ……………………………
Nr okręgu wyborczego …………………
Adres okręgu wyborczego (Nazwa i adres szkoły)

…………………………………...……………………………………………………………
………………………………...………………………………………………………………
Imię i nazwisko kandydata

……………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania kandydata

……………………………………………………………….…….……………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Klasa ………

……………………………………………………..
(Podpis kandydata/osoby uprawnionej)

ZGŁOSZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
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Załącznik do zgłoszenia
kandydata na radnego MRG

Lista osób popierających
kandydata na radnego ………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)
do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin
w wyborach zarządzonych na ………………………………..
Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Klasa

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2017
Burmistrza Barcina
z dnia 12 września 2017 r.

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego
do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin
w wyborach zarządzonych na ……………………………………

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
urodzony (a) ……………………………………………, syn/córka ………………………………
(data urodzenia)
(imiona rodziców)
zamieszkały(a) …………………………………...…………………………………………………...
(adres)
…………………………………………………………………………………………………………...
uczęszczający do …………………………………………………………………………………....
(nazwa szkoły i klasa)
…………………………………………………………………………………………………….….....
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na radnego do
Młodzieżowej Rady Gminy Barcin w wyborach zarządzonych na ………………………,
w okręgu wyborczym Nr………………

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

OŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
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Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 136/2017
Burmistrza Barcina
z dnia 12 września 2017 r.
……………………………………………………………….

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
…………………………………………………………….…

(adres zamieszkania)
………………………………………………………….……
……………………………………………………………….

(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE
(zgoda rodziców/opiekunów ucznia na jego kandydowanie)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie mojego/mojej*
syna/córki*
………………………………………..…………………………………………………………
(Imię i nazwisko)

na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin w wyborach zarządzonych
na ………………………………………………………………

……………………………………………………………

(data i czytelny podpis)

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 136/2017
Burmistrza Barcina
z dnia 12 września 2017 r.

Okręg wyborczy nr …….
KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin
zarządzonych na …………………………………..

1.

………………………………………...
(Nazwisko i imię kandydata)

2.

………………………………………...
(Nazwisko i imię kandydata)

3.

………………………………………...
(Nazwisko i imię kandydata)

4.

………………………………………...
(Nazwisko i imię kandydata)

5.

………………………………………...
(Nazwisko i imię kandydata)

6.

………………………………………...
(Nazwisko i imię kandydata)

7.

………………………………………...
(Nazwisko i imię kandydata)

8.

………………………………………...
(Nazwisko i imię kandydata)

INFORMACJA
Głosować można tylko na …. kandydata/ów (zgodnie z ilością mandatów w okręgu),
stawiając znak ,,x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
…….…………………………………………
(pieczęć szkoły/ zespołu szkół)
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Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 136/2017
Burmistrza Barcina
z dnia 12 września 2017 r.

PROTOKÓŁ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z przeprowadzonego głosowania
w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin zarządzonych na dzień
…………………………………………………………….
w okręgu wyborczym Nr ……………
Okręgowa Komisja Wyborcza powołana przez dyrektora szkoły w składzie :
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
5. ……………………………………………………………
Stwierdza
1. Głosowanie przeprowadzone zostało w dniu ………………………..……….r. i
trwało bez przerwy w godzinach od …….. do ………...
2. Liczba uczniów uprawnionych do głosowania - ………………
3. Liczba kart przygotowanych do głosowania - ..……………..
4. Liczba kart do głosowania wydanych przez komisję - ……………
5. Liczba kart niewykorzystanych - …………..
6. Urna nie została naruszona w czasie głosowania.
7. Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła:
1) liczba kart do głosowania wyjętych z urny ……………..., w tym:
a) głosów ważnych - ………………..
b) głosów nieważnych - …………….
2) Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów
ważnych:
a) ………………………………… - ……………………
(nazwisko i imię kandydata)

(ilość głosów)

b) ………………………………… - ……………………
c) ………………………………… - ……………………
3) W związku z uzyskaniem równej liczby głosów przez kandydatów:
a) …………………………………………………….;
b) …………………………………………………….;
Okręgowa Komisja Wyborcza w obecności dyrektora szkoły przeprowadziła
losowanie, w wyniku którego mandat radnego uzyskał (a):
……………………………………………..
(Protokół z losowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
8. Na podstawie powyższych wyników głosowania/oraz przeprowadzonego
losowania radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Barcin II kadencji w okręgu Nr
….. wybrani zostali:
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
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3) ………………………………………………
4) ………………………………………………
5) ………………………………………………
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Na tym protokół zakończono i podpisano:
(podpisy członków okręgowej komisji wyborczej wg kolejności jak na wstępie):

1) ………………………………… …………………
2) ………………………………… …………………
3) ………………………………… …………………
4) ………………………………… …………………
5) ………………………………… …………………
Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

……………………………………
(miejscowość, data)
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…………….. …………………….……………
(pieczęć szkoły/ zespołu szkół)
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Załącznik do protokołu OKW

PROTOKÓŁ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z przeprowadzonego losowania
w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin zarządzonych na dzień
…………………………………………………………….
w okręgu wyborczym Nr ……………
Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie :
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
5. ……………………………………………………………
w obecności Dyrektora Szkoły
………………………………………………………………………
po ustaleniu wyników głosowania s t w i e r d z i ł a, że równą liczbę głosów, tj. ………
uzyskali kandydaci:
a) …………………………………………………….
b) …………………………………………………….
Po przygotowaniu kart z nazwiskami w/w kandydatów, w wyniku losowania, którego
dokonał…………………………………………………., radnym Młodzieżowej Rady Gminy
Barcin został(a) …………………………………………………..
Na tym protokół zakończono i podpisano:
(podpisy członków okręgowej komisji wyborczej wg kolejności jak na wstępie):
1) ……………………………………………………
2) ……………………………………………………
3) ……………………………………………………
4) ……………………………………………………
5) ……………………………………………………
Dyrektor Szkoły …………………………………….
…………………………

…………………………………

(miejscowość, data)

(pieczęć szkoły/ zespołu szkół)
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