
ZARZĄDZENIE NR 167/2021 
BURMISTRZA GMINY MOSINA 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Wyborczej Sołectwa Czapury i ustalenia 
regulaminu jej działania 

Na podstawie art.  30  ust.  1  i  ust.  2  pkt  2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o   samorządzie gminnym (Dz.   U. z   2021   r., poz.   1372), w   związku 
z  § 22  ust.  1  Statutu Sołectwa Czapury, stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr LXIX/815/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwu Czapury (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, 
poz. 4852 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Wyborczą Sołectwa Czapury dla 
przeprowadzenia    wyborów Sołtysa i   Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury, 
zarządzonych na dzień 12 września 2021 r., w składzie: 

1) Monika Kujawska - przewodnicząca 

2) Piotr Sokołowski - zastępca przewodniczącego 

3) Halina Kałmucka - członek 

§ 2. Ustala się Regulamin Komisji Wyborczej Sołectwa Czapury dla 
przeprowadzenia    wyborów Sołtysa i   Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury, 
zarządzonych na dzień 12   września 2021   r., który stanowi załącznik 
do zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Mosina. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od dnia 3 września 2021 r. 

 Z up. Burmistrza 

Adam Ejchorst 
Zastępca Burmistrza 
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REGULAMIN KOMISJI WYBORCZEJ SOŁECTWA CZAPURY 

 

§ 1. 

Komisja Wyborcza Sołectwa Czapury, zwana dalej „komisją”, wykonuje 

zgodnie ze swoją właściwością zadania i czynności określone w regulaminie. 

 

§ 2. 

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. 

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego funkcję pełni zastępca 

przewodniczącego komisji. 

 

§ 3. 

1. Komisja może podejmować rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 

połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub zastępcy 

przewodniczącego komisji. 

2. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał. 

 

§ 4. 

1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. 

2. Uchwały podpisuje przewodniczący komisji. 

 

§ 5. 

1. Protokół z przeprowadzonego głosowania w dwóch egzemplarzach 

podpisują wszyscy członkowie komisji. 

2. Uchwały (rozstrzygnięcia) komisji dotyczące przebiegu głosowania, bądź 

ustalenia jego wyników, wpisuje się w rubryce „uwagi” protokołu  

z przeprowadzonego głosowania. 

3. Uchwały, protokół z przeprowadzonego głosowania i inne dokumenty 

komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią 

komisji. 

4. Pieczęcią komisji jest pieczęć z napisem określającym nazwę: KOMISJA 

WYBORCZA SOŁECTWA CZAPURY. 

Załącznik do zarządzenia Nr 167/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
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§ 6. 

Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych odpowiednio  

z Urzędem Miejskim w Mosinie, w szczególności w zakresie: 

1) przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania, 

2) odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania, formularzy protokołu  

z przeprowadzonego głosowania, spisu osób uprawnionych  

do głosowania, pieczęci komisji, obwieszczeń wyborczych i innych 

materiałów wyborczych, 

3) przekazania protokołu z przeprowadzonego głosowania i całej 

dokumentacji wyborczej Sekretarzowi Gminy Mosina, 

4) zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej  

do pracy komisji. 

 

§ 7. 

1. Członkowie komisji mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach 

komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego 

wyników. 

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu 

wyborów, jej członek powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym 

przewodniczącego komisji lub Sekretarza Gminy Mosina. 

 

§ 8. 

Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania, który stanowi 

załącznik do regulaminu. 
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Załącznik do Regulaminu  
Komisji Wyborczej Sołectwa Czapury 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH 

SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA CZAPURY  

W DNIU 12.09.2021 R. 

1. Głosowanie w dniu 12.09.2021 r. rozpoczęło się o godz. …………….. i trwało 

bez przerwy do godz. …………….. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania    ………………. 

3. Komisja otrzymała kart do głosowania     .…………….. 

4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania  ………………. 

5. Nie wykorzystano kart do głosowania     ………………. 

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone.  

Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki 

głosowania: 

6. Liczba kart wyjętych z urny      ………………. 

7. Liczba kart nieważnych       ………………. 

8. Liczba kart ważnych        ………………. 

9. Liczba głosów nieważnych       ………………. 

w tym: 

1) z powodu umieszczenia znaku „x” w kratce oznaczonej wyrazem „ZA” 

i w kratce oznaczonej wyrazem „PRZECIW”   ………………. 

2) z powodu niepostawienia znaku „x” w żadnej z dwóch kratek 

oznaczonych wyrazami „ZA” i „PRZECIW”    ………………. 

3) z innego powodu        ………………. 

10. Liczba głosów ważnych       ………………. 

11. Na kandydata na Sołtysa Sołectwa Czapury Waligórskiego 

Waldemara oraz na kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa 

Czapury: Kantorskiego Andrzeja, Kołodziej Annę, Milińskiego 

Artura, Raczyńską Paulinę, Silskiego Artura, Szkiełkę Tomasza 

oddano następującą liczbę głosów ważnych: „ZA”  ………………. 

„PRZECIW”         ………………. 

12. W trakcie głosowania podjęto następujące uchwały: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Zarzuty mężów zaufania: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Zarzuty członków Komisji: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Uwagi Komisji związane z przebiegiem głosowania oraz ewentualnymi 

zarzutami mężów zaufania i członków Komisji: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Sołtysem Sołectwa Czapury …………………………..……………………………………….. 

                                                                                 (został wybrany/nie został wybrany) 

…………………………………………………….… i członkami Rady Sołeckiej Sołectwa 

                           (nazwisko i imię) 

Czapury …………………………….………: ……………………………………………………….….,  

            (zostali wybrani/nie zostali wybrani) 

 

…………………………………………………………, ……………………..…………………….………., 

………………..………………………………………, …………………………………………….………., 

…………………………….…………………………… 

 

Komisja Wyborcza Sołectwa Czapury: 

1) …………………………………….. – Przewodnicząca               ………………………………. 

                                                              (podpis) 

 

2) ……………………………………… – Zastępca Przewodniczącego       ……………………………… 

                                                             (podpis) 

 

3) ……………………………………… – członek                    ……………………………… 

                                                                          (podpis) 

 

 

………………………………………… 

(pieczęć Komisji) 
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