ZARZĄDZENIE Nr 228/2017
BURMISTRZA CHOROSZCZY
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz
Na podstawie art. 30 ust. l i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446, ze zm. poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) w
związku z § 20 Uchwały Nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 25 kwietnia
2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz i nadania jej statutu (Dz.
Urz. Woj. Podl z 2017 r., poz. 1820 ) zarządzam, co następuje:
§l
1. Zarządzam na dzień 14 czerwca 2017 r. wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz
I kadencji na lata 2017-2020.
2. Głosowanie trwa w godzinach od 9.00 do 14.00.
3. Kalendarz wyborczy określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Szkolne Komisje Wyborcze w szkołach na terenie Gminy Choroszcz powołują
odpowiednio Dyrektorzy szkół - zarządzeniem w terminie określonym w kalendarzu
wyborczym. Zarządzenie Dyrektora Szkoły podlega publikacji na stronie internetowej szkoły
i na tablicach ogłoszeń szkoły.
2. Dyrektor szkoły przekazuje jeden egzemplarz zarządzenia w sprawie powołania Szkolnej
Komisji Wyborczej do Biura Rady Miejskiej w Choroszczy.
§3
1. Wzór zgłoszenia kandydata na radnego określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie określa załącznik nr 3.
3. Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 4.
4. Wzór wykazu osób popierających kandydata na radnego stanowi załącznik nr 5.
5. Termin zgłaszania kandydatów upływa w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
6. Zgłoszenia kandydatów na radnych Rady przyjmują szkolne komisje wyborcze w
terminach i w miejscu ustalonym z Dyrektorem szkoły.
7. Terminy i miejsca przyjmowania zgłoszeń na radnych Rady są ogólnodostępne, informacja
na ten temat powinna zostać przekazana uczniom i ich Rodzicom m.in. za pomocą edziennika, na tablicach ogłoszeń w szkole, na stronie internetowej szkoły. Informacja ta
powinna zostać przekazana do Urzędu Miejskiego w Choroszczy, celem podjęcia działań
promocyjnych.
8. Komisje wyborcze sporządzają listy kandydatów na podstawie dokonanych zgłoszeń i
podają je do publicznej wiadomości na terenie szkoły w terminie określonym w kalendarzu
wyborczym celem podjęcia działań promocyjnych oraz przekazują pisemną informację o
ostatecznej liście kandydatów do Burmistrza Choroszczy.
9. Osoba oficjalnie wpisana na listę kandydatów może rozpocząć kampanię wyborczą w
sposób nienaruszający obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych szkoły i ogólnie
przyjętych zasad społecznych.

10. Kampania wyborcza musi zakończyć się na 24 godziny przed otwarciem lokali
wyborczych.
§4
1. Lokale wyborcze i ich urządzenie, sporządzenie kart do głosowania, sporządzenie spisów
wyborców dla szkolnych komisji wyborczych oraz obsługę techniczną komisji wyborczych
zapewniają dyrektorzy szkół.
2. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
3. Spisy wyborców uprawnionych w danym okręgu do głosowania są przekazywane
szkolnym komisjom wyborczym przez Dyrektora szkoły w dniu wyborów. Spisy wyborców
powinny zostać sporządzone dla poszczególnych klas alfabetycznie nazwiskami. Spis
wyborców powinien zawierać: imiona i nazwiska wyborców, miejsce na podpis wyborcy.
4. Karty do głosowania (ostemplowane pieczęcią szkoły) są przekazywane w dniu wyborów
protokolarnie Szkolnej Komisji Wyborczej przez Dyrektora szkoły.
5. Szkolne Komisje Wyborcze sporządzają protokół głosowania, którego wzór stanowi
załącznik nr 7.
§5
1. Głosujący otrzymują od komisji wyborczej kartę do głosowania ostemplowaną pieczątką
szkoły stanowiącej okręg wyborczy.
2. Karty do głosowania nieostemplowane pieczątką szkoły są kartami nieważnymi.
3. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania, potwierdzając odbiór karty
podpisem na spisie wyborców.
§6
1. Protesty związane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników zgłasza się
Burmistrzowi w terminie przewidzianym w kalendarzu wyborczym.
2. Burmistrz może, w uzasadnionym przypadku, zarządzeniem unieważnić wybory i zarządzić
przeprowadzenie ponownych wyborów określając w tym celu odpowiedni kalendarz
wyborczy.
§7
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

