
Zarządzenie Nr 56/2007
Wójta Gminy Cisek

z dnia  12 listopada 2007r.

w sprawie  wyznaczenia  daty  wyborów  do  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Cisek,  powołania 
komisji  do  przeprowadzenia  wyborów,  ustalenia  wzorów  dokumentów  wyborczych  
i ustalenia kalendarza wyborczego.

Na  podstawie  §  3  pkt  2  Uchwały  Nr  XII/53/2007  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  05 
listopada 2007r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu i § 4 
ust.  1  pkt  3  i  4  Statutu  Młodzieżowej  Rady Gminy Cisek  stanowiącego załącznik  do tej 
uchwały - zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam datę wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Cisek, zwanej dalej Radą, na 
dzień 31 stycznia 2008r. godz. od 10:50 do 11:35.

§ 2.  1.  Powołuję  komisję  do  przeprowadzenia  wyborów do Rady,  zwaną dalej  komisją,  
w składzie:
1) Mikulski Leszek     – Przewodniczący;
2) Kuczera Barbara     - sekretarz;
3) Sperczyński Patryk – członek;
4) Świentek Edyta       - członek.
2.  Siedziba  komisji  mieści  się  w Publicznym Gimnazjum w Cisku,  ul.Planetorza  nr  21,  
pokój 14 (na I piętrze), telefon/faks 0/77 4871155.

§ 3. Ustalam wzory następujących dokumentów wyborczych:
1)  wzór  pisemnej  rekomendacji  kandydatury  osoby  ubiegającej  się  o  wpis  na  listę 
kandydatów do Rady, stanowiący załącznik nr 1;
2) wzór pisemnej zgody kandydata oraz jego opiekuna prawnego  na kandydowanie do Rady, 
stanowiący załącznik nr 2;
3) wzór protokołu komisji, stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Ustalam kalendarz wyborczy wyborów do Rady określony w załączniku nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Cisek  

WÓJT
/-/ Alojzy PARYS



Załącznik nr 1
                           do zarządzenia nr 56/2007

              Wójta Gminy Cisek
               z dnia 12 listopada 2007r.

Rekomendacja
kandydatury osoby ubiegającej się o wpis na listę kandydatów do Młodzieżowej Rady 

Gminy Cisek w wyborach wyznaczonych na dzień 31 stycznia 2008r.

My, niżej podpisani, udzielamy ………….(imię i nazwisko osoby rekomendowanej)……….,
uczniowi-uczennicy* klasy ….(nr klasy)….. Publicznego Gimnazjum w Cisku, rekomendacji 
jako  kandydatowi  do  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Cisek  w  wyborach  do  tej  Rady 
wyznaczonych na dzień 31 stycznia 2008r.

……(imię i nazwisko wychowawcy klasy, do której uczęszcza rekomendowany kandydat, oraz data i podpis)...

………………(imię  i  nazwisko  ucznia  Publicznego  Gimnazjum  w  Cisku,  oraz  data  i  podpis)
…………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga!

Stosownie  do  §  5  ust.  1  pkt  2  Statutu  Młodzieżowej  Rady  Gminy  dla  skuteczności 
rekomendacji potrzebne jest udzielenie jej przez wychowawcę klasy Publicznego Gimnazjum 
w Cisku, do której uczęszcza rekomendowany uczeń, albo przez co najmniej trzech uczniów 
tego Gimnazjum



                                                                                                                      Załącznik nr 2
                                                                                                do zarządzenia nr 56/07  

     Wójta Gminy Cisek
     z dnia 12 listopada 2007r.

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na kandydowanie

na członka Młodzieżowej Rady Gminy Cisek

Ja, niżej podpisany, ………………………(imię i nazwisko)…………………………….., 
uczeń  klasy  ………(nr  klasy)…………..  Publicznego  Gimnazjum  w  Cisku,  oświadczam,  że 
wyrażam  zgodę  na  kandydowanie  w  wyborach  do  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Cisek 
wyznaczonych na dzień 31 stycznia 2007r.

 ……….(data i podpis kandydata)………..

Ja, niżej podpisany ………(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)……………………, 
jako ojciec/matka/opiekun prawny* …..(imię i nazwisko kandydata……………, wyrażam zgodę 
na  kandydowanie  wymienionego  w  wyborach  do  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Cisek 
wyznaczonych na dzień 31 stycznia 2008r.

……….(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)…….

* - niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 56/2007
Wójta Gminy Cisek
z dnia 12 listopada 2007r.

Protokół
z przebiegu i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy 
Cisek przeprowadzonych w dniu 31 stycznia 2008r.

1.  Podczas  wyborów  obecni  byli  w  lokalu  wyborczym,  mieszczącym  się  w  Publicznym 
Gimnazjum w Cisku, ul. Planetorza ….., następujący członkowie komisji do przeprowadzenia 
wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Cisek, zwanej dalej komisją:
1) …..(imię i nazwisko członka komisji)…… - …….(funkcja pełniona w komisji)………..;
2) ……………………………………... - ……………………………………....;
3) ……………………………………... - ……………………………………….;
4) ……………………………………... - ………………………………………..

2. Wybory rozpoczęto o godz. …… i zakończono o godz. …….. w dniu 31 stycznia 2008r.

3. Komisja pobrała ………. szt. kart do głosowania.

4. Liczba osób wpisanych na listę wyborców wynosiła …….. osób.

5. Głosującym wydano ……. szt. kart do głosowania.

6. Z urny wyjęto ………. szt. kart do głosowania.

7. W głosowaniu oddano …….. głosów ważnych i ……… głosów nieważnych.

8. Na  poszczególnych  kandydatów  wymienionych  na  karcie  do  głosowania  oddano 
następujące liczby głosów ważnych:
1) ……..(nazwisko i imię kandydata)………. - ……….. głosów;
2) ………………………………………. - ……….. głosów;
3) ………………………………………. - ……….. głosów;
itd.

9. W wyniku losowania, o którym mowa w § 7 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Cisek,  
przeprowadzonego między następującymi kandydatami:
1) ……...(nazwisko i imię kandydata)………….;
2) …………………………………………..;
itd.
wybrano:
1) ……..(nazwisko i imię kandydata wybranego w wyniku losowania)……….;
2) …………………………………………………………………….;
itd.*



10. W skład Młodzieżowej Rady Gminy Cisek weszli następujący kandydaci, którzy uzyskali 
kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów  lub zostali wylosowani w losowaniu, o 
którym w pkt. 9 niniejszego protokołu*:*

1) …….(nazwisko i imię kandydata)…………..;
2) ………………………………………….;
3) ………………………………………….;
itd.

11. Uwagi członków komisji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Cisek, 31 stycznia 2008r.

………(imię, nazwisko i podpis członka komisji)……

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

*- nie wypełniać, jeżeli nie przeprowadzono losowania,
** - skreślić, jeżeli nie przeprowadzono losowania.



                                                     Załącznik nr 4
                                                                                do zarządzenia nr 56/07

           Wójta Gminy Cisek
           z dnia 12 listopada 2007r.

Kalendarz wyborczy
wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Cisek

Termin wykonania czynności Treść czynności wyborczej

Do 20 grudnia 2007r.
       

Zgłaszanie  kandydatów  do  Młodzieżowej 
Rady Gminy Cisek.

Do 31 grudnia 2007r. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez 
komisję  do  przeprowadzenia  wyborów  do 
Młodzieżowej  Rady  Gminy  Cisek  listy 
kandydatów do Rady.

31 stycznia 2008r. Wybory  do  Młodzieżowej  Rady  Gminy 
Cisek.

Do 7 lutego 2008r. Publiczne  ogłoszenie  wyników  wyborów  do 
Młodzieżowej  Rady Gminy Cisek i  wydanie 
wybranym  członkom  Rady  zaświadczeń  o 
wyborze.
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