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Zarządzenia Nr 2/2015

Wójta Gminy Rokietnica

z dnia 26 stycznia 2015r

w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysów oraz członków rad
sołeckich w gminie Rokietnica.

Na podstawie rozdziału IV, § 19, pkt.1,2,3 Statutów Sołectw: Czelatyc,
Rokietnicy, Tapina, Tuligłów i Rokietnicy Woli Wójt Gminy Rokietnica
postanawia:

§ 1

zarządzić na dzień 01 marca 2015r w godz. od 8,00 do 16,00 wybory
sołtysów oraz 4-ch członków rad sołeckich w sołectwach: Czelatyce,
Rokietnica, Tapin, Tuligłowy i Rokietnica Wola.

§ 2

ustalić siedziby obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych
sołectwach:
-obwód nr 1 Sołectwo Czelatyce - Szkoła Podstawowa w Czelatycach,
-obwód nr 2 Sołectwo Rokietnica - Szkoła Podstawowa w Rokietnicy,
-obwód nr 3 Sołectwo Tapin Świetlica Wiejska w Tapinie,
-obwód nr 4 Sołectwo Tuligłowy - Szkoła Podstawowa wTuligłowach,
-obwód nr 5 Sołectwo Rokietnica Wola - Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
Woli.

§3

ustalić kalendarz wyborczy oraz szczegółowe zasady wyborcze wg
załącznika nr 1 do niniejszego załącznika.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w
sposób zwyczajowo przyjęty w poszczególnych sołectwach.
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Załącznik nr l do Zarządzenia nr
212015 z dnia 26.01.2015r w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysów oraz
członków rad sołeckich w Gminie
Rokietnica

I. Kalendarz wyborczy na sołtysów oraz członków Rad Sołeckich:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

11 do dnia 02.02.2015r podanie do publicznej wiadomości informacji o
terminie wyborów na sołtysów oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych,

21 do dnia 16.02.2015r do godz. 15,00 zgłaszanie kandydatów na sołtysów
oraz 4-ech członków Rad Sołeckich,

31 do dnia 18.02.2015r podanie do publicznej informacji o
zarejestrowanych kandydatach na sołtysów oraz członków rad sołeckich,

41 do dnia 23.02.2015r powołanie przez Wójta Gminy obwodowych
komisji wyborczych,

51 do dnia 27.02.2015r przekazanie obwodowym komisjom wyborczym
kart do głosowania oraz lokali wyborczych,

61 w dniu 01.03.2015 głosowanie w godz. od 8.00 do 16.00

II. Szczegółowe zasady wyborcze na sołtysów oraz członków rad
sołeckich:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11kandydat najpóźniej w dniu wyborów musi uzyskać prawo wybierania
lukończone 18 lat/,



21 zgłoszenie kandydata na sołtysa lub listy kandydatów do Rady Sołeckiej
musi być poparte przez co najmniej 15 wyborców zamieszkałych na terenie
danego sołectwa,

31 każdy wyborca lukończone 18 lat w dniu wyborówl otrzymuje po jednej
karcie do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej głosuje osobiście,
41 Głos uważa się za ważnie oddany:

gdy w kratce obok kandydata na sołtysa postawiono znak x przy
jednym z kandydatów,

gdy w kratce, obok kandydatów na 4-ch członków rad sołeckich
postawiono znak x od 1 do 4 kandydatów,

- za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie
oddanych głosów,

- jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów
uprawniających do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego obwodowej
komisji wyborczej w obecności wszystkich członków komisji oraz
zainteresowanych, Przebieg losowania komisja uwzględnia w
protokole głosowania.

51 W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa wyborów nie
przeprowadza się, a za wybranego sołtysa uważa się zgłoszonego
prawidłowo kandydata.

61 W przypadku zgłoszenia nie więcej niż 4-ech kandydatów do Rady
Sołeckiej wyborów nie przeprowadza się, a za wybranych uznaje się
zgłoszonych prawidłowo kandydatów.

71 Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w
godz. od 7.00 do 15,00 w pokoju nr 18 i 21 (II piętro).
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