
Zarządzenie Nr 0050.101.2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 

 z dnia 17  listopada 2017 r.  
 

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Wleń I kadencji         
na lata 2017-2019. 
 
Na podstawie art.30 ust.1 oraz art.2 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446),  w związku z Uchwałą  
nr 217/XXXV/17 Rady Miasta i Gminy Wleń  z dnia 28 września 2017 roku  
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wleń  zarządzam, co następuje: 
 

§1 
Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Wleń I kadencji  na dzień  
15 grudnia 2017 roku w godzinach od 12.00 do 18.00. 
 

§2 
Ustala się kalendarz wyborczy, który stanowi Załącznik  nr 1do Zarządzenia. 
 

§3 
Ustala się wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów                                 
do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Wleń: 

1) Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wleń o numerach i granicach obwodów 
wyborczych i ilości wybieranych radnych-  Załącznik nr 2; 

2) Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wleń o siedzibie Obwodowej Komisji 
Wyborczej dla wyboru Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Wleń-  Załącznik nr 3; 

3) Wykaz osób popierających kandydaturę na radnego-  Załącznik nr 4; 
4) Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie-  Załącznik nr 5; 
5) Oświadczenie  /Zgoda rodziców (opiekunów) na kandydowanie/-  Załącznik nr 6; 
6) Wzór karty do głosowania-  Załącznik nr 7; 
7) Protokół Komisji Wyborczej  z przeprowadzonego głosowania- Załącznik nr 8; 
8) Obwieszczenie Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach-  Załącznik nr 9; 
9) Ogłoszenie Komisji Wyborczej o zgłaszaniu kandydatów na Radnych 

-  Załącznik nr 10; 
10) Zgłoszenie kandydata na radnego – Załącznik nr 11. 

 
§4 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Kancelaryjnych, Oświaty 
i Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń oraz Dyrektorowi Zespołu 
Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. 
 

§5 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Wleń oraz  na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej  
we Wleniu.  

§6 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



        Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.101.2017 
Burmistrza  Miasta i Gminy Wleń 
 z dnia 17 listopada 2017 r. 

 
 
 

KALENDARZ  WYBORCZY  
wyborów Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Wleń  

zarządzonych na dzień 15 grudnia 2017 r. 
 
 
 

Data wykonania czynności 
wyborczych  

 

 
Treść czynności wyborczych  

1 2 
 

do 21 listopada 2017 roku  
Podanie do wiadomości uczniów 
informacji o terminie i zasadach 
przeprowadzania wyborów oraz ilości 
mandatów w obwodzie wyborczym.  

 
do 22 listopada  2017 roku 

Powołanie  Komisji Wyborczej.  
 
 

 
do 29 listopada 2017 roku 

Zgłaszania kandydatów na radnych.  
 
 

 
do 6 grudnia 2017 roku 

Podanie do publicznej wiadomości 
nazwisk kandydatów na radnych. 
 

 
do 8 grudnia 2017 roku 

Przygotowanie spisu osób uprawnionych 
do głosowania. 
  
 

do 11 grudnia 2017 roku  Przygotowanie kart do głosowania. 
 

do 14 grudnia 2017 roku 
Przygotowanie lokalu wyborczego.  
 
 

 15 grudnia 2017 roku (piątek) 
w godzinach od 12.00 do 18.00 

Głosowanie.  
 
 
 



                 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.101.2017 
               Burmistrza Miasta i Gminy Wleń  

             z dnia 17 listopada  2017 roku. 
 
 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 

z dnia 17 listopada 2017 r. 
o numerze i granicach obwodu wyborczego                    

 i ilości wybieranych radnych. 
 

Na podstawie Uchwały Nr 217/XXXV/17 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Gminy Wleń, Burmistrz Miasta i Gminy Wleń podaje do wiadomości publicznej informację o numerze   
i  granicach  obwodu wyborczego oraz o ilości wybieranych radnych w wyborach do Rady Młodzieżowej Gminy Wleń zarządzonych na 
dzień 15 grudnia 2017 roku. 
 

Numer Obwodu 
Wyborczego Miejscowości 

Liczba wybieranych 
Radnych 

 

Siedziba Obwodu  

Wyborczego  

1 
Bełczyna, Bystrzyca, Klecza, Łupki, 
Marczów, Modrzewie, Nielestno, 
Pilchowice, Przeździedza, Radomice, 
Strzyżowiec, Tarczyn, Wleń 

15 
Zespół Szkół  
im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu 
ul. Dworcowa 10 
59- 610 Wleń 

 
Obwód Wyborczy nr 1 
 
Wyboru 15 Radnych dokonuje się spośród młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Wleń w wieku od 12 do 20 lat.  
 
 Lokal wyborczy otwarty będzie w dniu  15 grudnia  2017 r. (piątek) w godz. od 12.00 do 18.00.  
 
          
 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.101.2017 
                   Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 listopada 2017 r. 

 
 
  
 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 

z dnia .............. 2017 roku o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej  dla wyboru 
Młodzieżowej Rady Gminy Wleń          

 
  
 

Na podstawie Uchwały Nr 217/ XXXV/17 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 września 
2017 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wleń, Burmistrz Miasta  
i Gminy Wleń podaje do publicznej wiadomości informację o siedzibie Obwodowej 
Komisji Wyborczej  w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Wleń zarządzonych na 
dzień 15 grudnia 2017 roku. 
 
 
 
Numer Obwodu 

Wyborczego 
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 Zespół Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Dworcowa 10, 59- 610 Wleń 
 

 

 

 

Lokal wyborczy otwarty będzie  w dniu 15 grudnia 2017 r. w godz. od 12.00 do 18.00. 
 
 
 
 
               



                                                                       Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.101.2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 listopada 2017 r. 

 
Wykaz osób popierających kandydaturę na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Wleń 

 
Dane kandydata: 

Imię i nazwisko Adres zamieszkania (miejscowość, 
nazwa ulicy, nr domu i mieszkania) 

 
 
 
 
 

Data urodzenia Klasa Szkoła 

 
Osoby popierające kandydata na Radnego: 

L.p. Imię i nazwisko 
Adres zamieszkania 

(miejscowość, nazwa ulicy, 
nr domu i mieszkania) 

Data urodzenia Klasa Szkoła 
Podpis osoby 
popierającej 
kandydata 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
           __________________________                                                                                           ___________________________ 
                                     ( data )                                      ( podpis kandydata ) 



                                                                                                         Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.101.2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 listopada 2017 r. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego  

 Młodzieżowej Rady Gminy Wleń 
 

w wyborach zarządzonych na dzień 15 grudnia 2017 roku 
 
 

Ja niżej podpisany(a)…………………………………………………………… 
                                                                                       /imię/imiona/, nazwisko/  
 
 
Urodziny(a)………………………….syn, córka………………………………… 
                                        /data urodzenia/                                                           /imiona rodziców/ 
 
 
zamieszkały(a) …………………………………………………………………… 
                                                                                                 /adres/ 
 
 
Uczęszczający do ………………………………………………………………… 
                                                                                               /nazwa szkoły/ 
 
 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na radnego  
do Młodzieżowej Rady Gminy Wleń w wyborach zarządzonych na dzień  
15. 12. 2017 r. 
 
 
 
 
       ……………………………………. 
                                                                                                     /miejscowość, data i czytelny podpis kandydata/          
 
 
 
 
 
Oświadczenie  należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. 
                



                                                                                                                        Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr  0050.101.2017 
                 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 listopada 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 syna/mojej córki* 
 
 
…………………………………………………………………………………. 
                                                                      /imię/imiona/, nazwisko/  
na radnego  Młodzieżowej Rady Gminy Wleń w wyborach 
 
zarządzonych na dzień ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
                                                                      …………………………………………. 
                                                                                                                        /data i czytelny podpis/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić  
 



                                                                                                    Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.101.2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 listopada 2017 r. 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA (wzór) 

w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Wleń  
zarządzonych na dzień 15 grudnia 2017 roku 

 
1. …………………………………………………. 

                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

2. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

3. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

4. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

5. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

6. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

7. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

8. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

9. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

10. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

11. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

12. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

13. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

14. …………………………………………………. 
                                     /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
 

15. …………………………………………………. 
                  /nazwisko i imię / imiona kandydata/  
      
 
INFORMACJA 

Głosować można max. na 15 kandydatów zgodnie z ilością mandatów  
w obwodzie, stawiając znak „X’ w kratce z lewej strony obok nazwiska Kandydata.  

 
 
……………………………………. 
                 /pieczątka / 



                                                                                                                                   Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.101.2017 
                 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 listopada 2017 r. 

 
 
 
 

PROTOKÓL KOMISJI WYBORCZEJ  
Z PRZEPROWDZONEGO GŁOSOWANIA 
w wyborach Młodzieżowej Rady Gminy Wleń 
zarządzonych na dzień 15 grudnia 2017 roku 

 
w obwodzie wyborczym Nr 1 

 
 

Komisja wyborcza w składzie : 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 
5. ………………………………………… 

 
Stwierdza co następuje: 

1. Głosowanie przeprowadzone zostało w dniu ………………….. 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. Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła: 

1) liczba kart wyjętych z urny  …………………….  w tym: 
a) głosów ważnych   ………………………. 
b) głosów nieważnych …………………….. 

2) na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów ważnych: 
a) …………………………….                   -                 ……………… 

nazwisko, imię kandydata                                           ilość głosów 
b) …………………………….                   -                 ……………… 

nazwisko, imię kandydata                                           ilość głosów 
c) …………………………….                   -                 ……………… 

nazwisko, imię kandydata                                           ilość głosów 
d) …………………………….                   -                 ……………… 

nazwisko, imię kandydata                                           ilość głosów 
e) …………………………….                   -                 ……………… 

nazwisko, imię kandydata                                           ilość głosów 
f) …………………………….                   -                 ……………… 

nazwisko, imię kandydata                                           ilość głosów 
g) …………………………….                   -                 ……………… 

nazwisko, imię kandydata                                           ilość głosów 



 
 
 
 

3) w związku z uzyskaniem równej liczby głosów przez kandydatów: 
                   a)…………………………….                   -                 ……………… 

nazwisko, imię kandydata                                           ilość głosów 
                   b) …………………………….                   -                 ……………… 

nazwisko, imię kandydata                                           ilość głosów 
Komisja Wyborcza w obecności .................................. 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 I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wleń w obwodzie wyborczym nr 1 
wybrani zostali:    
1) ……………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………..  
4) ………………………………………………………………..  
5) ………………………………………………………………..  
6) ………………………………………………………………..  
7) ………………………………………………………………..  
8) ………………………………………………………………..  
9) ………………………………………………………………..  
10) ………………………………………………………………..  
11) ………………………………………………………………..  
12) ………………………………………………………………..  
13) ………………………………………………………………..  
14) ………………………………………………………………..  
15) ………………………………………………………………..  

 
Uwagi o przebiegu głosowania: ……………………….........................................................… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli: 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Podpisy członków Komisji Wyborczej wg kolejności jak na wstępie: 



1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 
5. ………………………………………… 

 
 
 
 
………………………………..                                       …………………………………. 
         miejscowość, data                                                                                         pieczątka   



                     Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.101.2017 
          Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 listopada 2017 r. 

 

OBWIESZCZENIE 
Komisji Wyborczej we Wleniu 
z dnia …………… 2017 roku. 

Komisja Wyborcza we Wleniu podaje do publicznej wiadomości informację  
o zarejestrowanych kandydatach na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Wleń w wyborach 
zarządzonych na dzień 15 grudnia 2017 roku. 

 
 
Lp.  

Nazwisko i imię Nazwa szkoły Klasa 

 
Obwód Wyborczy nr 1 

 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    



17.    

18.    

19.    

20.    

 

 

   Przewodniczący  
                 Komisji Wyborczej we Wleniu 

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



       Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.101.2017 
               Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 listopada 2017 r.  

OGŁOSZENIE 
Komisja Wyborcza we Wleniu informuje, że zgłoszenia kandydatów                                                     
na Radnych  Młodzieżowej    Rady  Gminy   Wleń   przyjmowane  będą w Zespole 
Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. 
w  terminie     od …….   do ….....  2017 roku w godzinach  od ………  do  ……… . 
Na radnych Młodzieżowej Rady Gminy Wleń może kandydować  młodzież w wieku od 12 do 20 lat  
zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Wleń  posiadająca poparcie co najmniej 10 osób uprawnionych do 
głosowania.  

Formularze zgłoszeniowe oraz wykazy osób popierających dostępne są w Zespole Szkół im. św. Jadwigi 
Śląskiej,  ul. Dworcowa 10 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń-pok.7. 

 
                                                                                                                                                                                       Przewodniczący  

     Komisji Wyborczej we Wleniu  
                                                                                                                                                                        ………………………………………    
                                                                                                                                                                                                                         (imię i nazwisko) 



                                                                                                          Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.101.2017 
   Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 listopada 2017 r. 

 
 
 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA RADNEGO  
 Młodzieżowej Rady Gminy Wleń  

 
w wyborach zarządzonych na dzień 15 grudnia 2017 roku 

 
 
 

 
 

Imię /imiona/ i nazwisko kandydata  
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Miejsce zamieszkania kandydata  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
                                                                      ………………………………….. 
                                                                         /podpis kandydata, osoby uprawnionej/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgłoszenie należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. 


