
ZARZĄDZENIE NR 248/2016
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, protokołów z głosowania oraz innych  dokumentów w 
wyborach  członków zarządów osiedli na terenie miasta Żnina

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) w związku z § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 2 stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr XXIV/263/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie 
nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 „Bloki Wielorodzinne" w Żninie (Dz. Urz. 
Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3545), § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 3 stanowiącego załącznik 
do uchwały XXIV/264/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. w sprawie nadania statutu 
jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 3 ”Żnin - Południowy-Zachód" w Żninie (Dz. Urz. Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3546), § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 4 stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 w sprawie nadania statutu 
jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie (Dz. Urz. Woj.Kujawsko-
Pomorskiego z 2016 r. poz. 3548), oraz § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 5 stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XXIV/268/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania statutu jednostce 
pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
z 2016 r. poz. 3550) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory kart do głosowania w wyborach  przewodniczącego zarządu oraz pozostałych 
członków zarządu osiedla na terenie miasta Żnina, jak w załącznikach nr 1 - 4  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się wzory protokołów głosowania w wyborach  przewodniczącego zarządu oraz pozostałych 
członków zarządu osiedla na terenie miasta Żnina, jak w załącznikach nr 5 - 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Wzory kart do głosowania w wyborach  przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków 
zarządu osiedla na terenie miasta Żnina oraz wzory protokołów głosowania w wyborach  przewodniczącego 
zarządu oraz pozostałych członków zarządu osiedla na terenie miasta Żnina określone w załącznikach nr 1 - 8 
do niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio w wyborach na inne funkcje w radach osiedli oraz w 
zarządach tych osiedli.

2. Karty do głosowania w wyborach jednostronnie zadrukowane stosuje się w formatach A4, A5 lub A6 w 
zależności od potrzeb i zaistniałych technicznych  możliwości oraz powstałej na posiedzeniu rady sytuacji.

§ 4. Ustala się wzór protokołu z posiedzenia rady osiedla w Żninie, na którym dokonywany jest wybór 
zarządu osiedla jako organu wykonawczego osiedla oraz poszczególnych osób zajmujących funkcje w 
zarządzie i w radzie, jak w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr  206/2015

Burmistrza Żnina
z dnia 27 października 2015 r.

Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr __ w Żninie

KARTA DO GŁOSOWANIA
                                     w wyborach Przewodniczącego   

                             Zarządu Osiedla Nr .. w Żninie 
                               w dniu..................20.. r.

Kandydaci na Przewodniczącego Zarządu Osiedla

1. c        ____________________      
                                                                                                                                          (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

2. c         ____________________     
                                                                                                                                           (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

3. c         ____________________     
                                                                                                                                            (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

INFORMACJA
Głosować można najwyżej  na 1. kandydata,  stawiając znak „x"  w kratce z lewej
strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku „x" w więcej niż  1.  kratce lub niepostawienie znaku „x" w żadnej
kratce powoduje nieważność głosu.

 
      (pieczęć Burmistrza Żnina )

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 248/2016

Burmistrza Żnina

z dnia 22 listopada 2016 r.
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr  206/2015  

Burmistrza Żnina 
z dnia 27 października 2015 r.

Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr __ w Żninie

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach Przewodniczącego  
Zarządu Osiedla Nr … w Żninie

                                             w dniu ......................... 20.. r.

Kandydat na Przewodniczącego Zarządu Osiedla

1.

TAK c
          __________________________________________________

(nazwisko i imię – imiona)
NIE c

INFORMACJA
Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x" w kratce oznaczonej słowem „TAK" z
lewej strony obok nazwiska kandydata.
Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x" w kratce oznaczonej słowem
„NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie  znaku  „x"  w  obu  kratkach  albo  niepostawienie  znaku  „x”  w  żadnej   kratce
powoduje nieważność głosu.  

 
                   (pieczęć Burmistrza Żnina)       

 
              

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 248/2016

Burmistrza Żnina

z dnia 22 listopada 2016 r.
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Załącznik nr 3       
do zarządzenia Nr  206/2015  

Burmistrza Żnina 
z dnia 27 października 2015 r.

Wybory Zarządu Osiedla Nr __ w Żninie

KARTA DO GŁOSOWANIA
              w wyborach do Zarządu Osiedla  Nr .. w Żninie

w dniu..................20.. r.

Kandydaci na członków Zarządu Osiedla

1. c        ____________________      
                                                                                                                                          (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

2. c         ____________________     
                                                                                                                                           (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

3. c         ____________________     
                                                                                                                                            (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

4. c         ____________________     
                                                                                                                                             (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

5. c         ____________________     
                                                                                                                                             (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

6. c        ____________________      
                                                                                                                                              (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

7. c         ____________________     
                                                                                                                                               (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

8. c        ____________________      
                                                                                                                                                (nazwisko i imię - imiona)                                                                                                 

 INFORMACJA
Głosować można  najwyżej  na ...*  kandydatów, stawiając  znak „x"  w  kratkach  z
z lewej strony obok  nazwisk  kandydatów.
Postawienie  znaku „x"  w  więcej  niż  …*  kratkach lub  niepostawienie znaku „x" w
żadnej kratce powoduje nieważność głosu.     

*- ilość kandydatów w zależności od liczby wybieranych osób.

    
 
      (pieczęć Burmistrza Żnina )

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 248/2016

Burmistrza Żnina

z dnia 22 listopada 2016 r.
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Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr  206/2015  

Burmistrza Żnina 
z dnia 27 października 2015 r.

Wybory Zarządu Osiedla Nr __ w Żninie

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach do Zarządu Osiedla Nr .. w Żninie

                                     w dniu ......................... 20.. r.
Kandydaci na członków Zarządu Osiedla

1.

TAK c
          __________________________________________________

(nazwisko i imię – imiona)
NIE c

2.

TAK c
          __________________________________________________

(nazwisko i imię – imiona)

NIE c

3.

TAK c
          __________________________________________________

(nazwisko i imię – imiona)

NIE c

4.

TAK c
          __________________________________________________

(nazwisko i imię – imiona)

NIE c

5.*

TAK c
          __________________________________________________

(nazwisko i imię – imiona)

NIE c

INFORMACJA
Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x" w kratce oznaczonej słowem „TAK" z
lewej strony obok nazwiska kandydata.
Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x" w kratce oznaczonej słowem
„NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie  znaku  „x"  w  obu  kratkach  albo  niepostawienie  znaku  „x”  w  żadnej   kratce
powoduje nieważność głosu w odniesieniu do konkretnego kandydata.  
*-ilość osób w zależności od liczby osób wybieranych do zarządu
 
                   (pieczęć Burmistrza Żnina)

              

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 248/2016

Burmistrza Żnina

z dnia 22 listopada 2016 r.
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Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr  206/2015  

Burmistrza Żnina 
z dnia 27 października 2015 r.

Protokół z głosowania na Przewodniczącego  Zarządu Osiedla Nr .. w Żninie

                                                                                                      
Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Protokół
Komisji Wyborczej wybranej na posiedzeniu Rady Osiedla Nr.. w Żninie 

w dniu   __________________ 20.. r.

Komisja Wyborcza w składzie:
1.Pan(i)____________________________________ - Przewodniczący
2.Pan(i)____________________________________ - Członek
3.Pan(i)____________________________________ - Członek

stwierdza, co następuje:
Ilość osób uprawnionych do głosowania - ________, w tym:
-  ilość  osób  biorących  udział  w  głosowaniu,  którym  wydano  karty  do

głosowania - ________.
Zgłoszono ____ kandydatów do wyborów.
Zgłoszono następujących kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Nr ___ w Żninie w kolejności alfabetycznej:
1. Pan(i)______________________________________________
2. Pan(i)______________________________________________
3. Pan(i)______________________________________________

Wybory  przeprowadzone  zostały  w  głosowaniu  tajnym,  bezpośrednim,
spośród  członków  Rady  Osiedla  Nr  ..,  przez  członków  Rady  Osiedla  Nr  ..
uprawnionych do głosowania.

W głosowaniu nad wyborem Przewodniczącego Zarządu Osiedla oddano:
- kart do głosowania: _______ , w tym: 
           - ilość kart ważnych          _______
           - ilość kart nieważnych     _______
- głosów: _______ , w tym: 
           - głosów ważnych          _______
           - głosów nieważnych     _______

Zgłoszeni  kandydaci  na  przewodniczącego  zarządu  osiedla  otrzymali
następujące ilości ważnie oddanych głosów:
1. Pan(i)_________________________________      głosów _______
2. Pan(i)_________________________________      głosów _______
3. Pan(i)_________________________________      głosów _______

Zgodnie  z  art.  37  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym i § 11 ust. 2 statutu Osiedla Nr __ w Żninie  na czele Zarządu Osiedla stoi
przewodniczący, wchodzący w skład Rady Osiedla.

Bezwzględna ilość głosów statutowego składu Rady Osiedla Nr ..  w Żninie
wynosi 8 głosów.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 248/2016

Burmistrza Żnina

z dnia 22 listopada 2016 r.
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Komisja  Wyborcza  stwierdza,  że  w  wyniku  przeprowadzonego  głosowania
bezwzględną  ilość  głosów  statutowego  składu  Rady  Osiedla  Nr  ..  w  Żninie
otrzymał/a i Przewodniczącym  Zarządu Osiedla Nr __ w Żninie wybrany/a został/a:
Pan(i)_________________________________________ 
*W przypadku, jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej ilości głosów
statutowego składu Rady Osiedla Nr .. w Żninie żaden/na kandydat/ka nie został/a
wybrany/a na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr .. w Żninie. 
*-zapis w przypadku braku wystarczającej ilości głosów do wyboru na tę funkcję

Uwagi do protokołu:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

                                    
    Podpisy członków komisji wyborczej:

                                           Przewodniczący ______________________
                                           Członek              ______________________
                                           Członek              ______________________
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Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr  206/2015  

Burmistrza Żnina 
z dnia 27 października 2015 r.

Protokół z głosowania  na Przewodniczącego Zarządu  Osiedla Nr .. w Żninie
                                                                                                                                 

Wybory na Przewodniczącego Zarządu Osiedla
Protokół

Komisji Wyborczej wybranej na posiedzeniu Rady Osiedla Nr__ w Żninie w
dniu   __________________ 20.. r.

Komisja Wyborcza w składzie:
1.Pan(i)____________________________________ - Przewodniczący
2.Pan(i)____________________________________ - Członek
3.Pan(i)____________________________________ - Członek

stwierdza, co następuje:
    Ilość osób uprawnionych do głosowania - ________, w tym:
-  ilość  osób  biorących  udział  w  głosowaniu,  którym  wydano  karty  do

głosowania - ________.
Zgłoszono tylko jednego/jedną kandydata/kę na Przewodniczącego Zarządu

Osiedla Nr ___ w Żninie:
Pan(i)______________________________________________

Wybory  przeprowadzone  zostały  w  głosowaniu  tajnym,  bezpośrednim,
spośród członków Rady Osiedla Nr .. w Żninie przez członków Rady Osiedla Nr ..
uprawnionych do głosowania.

W głosowaniu nad wyborem przewodniczącego zarządu osiedla oddano:
- kart do głosowania: _______ , w tym: 
           - ilość kart ważnych          _______
           - ilość kart nieważnych     _______
- głosów: _______ , w tym: 
           - głosów ważnych            _______
           - głosów nieważnych        _______

Kandydat/ka  na przewodniczącego zarządu osiedla  otrzymał/a  następującą
ilość ważnie oddanych głosów:

Pan(i)_________________________________  - ogółem głosów _____   
                           głosów   „ za „          _______
                           głosów „ przeciw „   _______

Zgodnie  z  art.  37  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym i § 11 ust. 2 statutu Osiedla Nr __ w Żninie  na czele Zarządu Osiedla stoi
przewodniczący, wchodzący w skład Rady Osiedla.

Bezwzględna ilość głosów statutowego składu Rady Osiedla Nr ..  w Żninie
wynosi 8 głosów „za” za wyborem.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 248/2016

Burmistrza Żnina

z dnia 22 listopada 2016 r.
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Komisja  Wyborcza  stwierdza,  że  w  wyniku  przeprowadzonego  głosowania
bezwzględną  ilość  głosów „za”  statutowego  składu  Rady  Osiedla  Nr  ..  w  Żninie
otrzymał/a i Przewodniczącym  Zarządu Osiedla Nr __ w Żninie wybrany/a został/a:
Pan(i)_________________________________________ 
*W  przypadku  jeżeli  kandydat/ka  nie  otrzymał/a  bezwzględnej  ilości  głosów
statutowego składu Rady Osiedla Nr .. w Żninie kandydat/ka nie został/a wybrany/a
na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr .. w Żninie. 
*-zapis w przypadku braku wystarczającej ilości głosów do wyboru na tę funkcję

Uwagi do protokołu:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

                                        Podpisy członków komisji wyborczej:

                                           Przewodniczący ______________________
                                           Członek              ______________________
                                           Członek              ______________________

Id: 9F081B29-1E94-4536-A168-8E7EA65ECF7F. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr  206/2015  

Burmistrza Żnina 
z dnia 27 października 2015 r.

Protokół z głosowania do Zarządu Osiedla Nr … w Żninie

                                                                                                      
Wybory do Zarządu Osiedla

Protokół
Komisji Wyborczej wybranej na posiedzeniu Rady Osiedla Nr.. w Żninie 

w dniu   __________________ 20.. r.

Komisja Wyborcza w składzie:
1.Pan(i)____________________________________ - Przewodniczący
2.Pan(i)____________________________________ - Członek
3.Pan(i)____________________________________ - Członek

stwierdza, co następuje:
Ilość osób uprawnionych do głosowania - ________, w tym:
-  ilość  osób  biorących  udział  w  głosowaniu,  którym  wydano  karty  do

głosowania - ________.
Zgłoszono ____ kandydatów do wyborów.
Zgłoszono następujących kandydatów na członków Zarządu Osiedla Nr ___ w

Żninie w kolejności alfabetycznej:
1. Pan(i)______________________________________________
2. Pan(i)______________________________________________
3. Pan(i)______________________________________________
4. Pan(i)______________________________________________
5. Pan(i)______________________________________________
6. Pan(i)______________________________________________
7. Pan(i)______________________________________________
8*. Pan(i)______________________________________________

*-ilość uzależniona od ilości zgłoszeń kandydatów

Wybory  przeprowadzone  zostały  w  głosowaniu  tajnym,  bezpośrednim,
spośród członków Rady Osiedla Nr .. w Żninie przez członków Rady Osiedla Nr ..
uprawnionych do głosowania.

W głosowaniu nad wyborem członków zarządu osiedla oddano:
- kart do głosowania: _______ , w tym: 
           - ilość kart ważnych          _______
           - ilość kart nieważnych     _______
- głosów: _______ , w tym: 
           - głosów ważnych          _______
           - głosów nieważnych     _______

Zgłoszeni kandydaci na członków zarządu osiedla otrzymali następujące ilości
ważnie oddanych głosów:
1. Pan(i)_________________________________      głosów _______
2. Pan(i)_________________________________      głosów _______
3. Pan(i)_________________________________      głosów _______
4. Pan(i)_________________________________      głosów _______
5. Pan(i)_________________________________      głosów _______
6. Pan(i)_________________________________      głosów _______

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 248/2016

Burmistrza Żnina

z dnia 22 listopada 2016 r.
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7. Pan(i)_________________________________      głosów _______
8.* Pan(i)_________________________________      głosów _______

Zgodnie  z  art.  37  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym i § 11 ust.1 pkt 2 statutu Osiedla Nr __ w Żninie do Zarządu Osiedla Nr ___
w  Żninie  wybiera  się  …  członków**,  po  dokonanych   wcześniej  wyborach
przewodniczącego zarządu i innych członków zarządu.

**-ilość pozostała do obsadzenia miejsc w zarządzie osiedla po dokonanych uprzednio wyborach

Komisja  Wyborcza  stwierdza,  że  w  wyniku  przeprowadzonego  głosowania
najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i do Zarządu Osiedla Nr __ w Żninie
wybrani zostali:
1. Pan(i)_________________________________________
2. Pan(i)_________________________________________
3. Pan(i)_________________________________________
4. Pan(i)_________________________________________
5. Pan(i)_________________________________________

Uwagi do protokołu:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________

                                    
    Podpisy członków komisji wyborczej:

                                           Przewodniczący ______________________
                                           Członek              ______________________
                                           Członek              ______________________
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Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr  206/2015  

Burmistrza Żnina 
z dnia 27 października 2015 r.

Protokół z głosowania do Zarządu  Osiedla  Nr … w Żninie
                                                                                                                                 

Wybory do Zarządu Osiedla
Protokół

Komisji Wyborczej wybranej na posiedzeniu Rady Osiedla Nr__ w Żninie 
w dniu   __________________ 20.. r.

Komisja Wyborcza w składzie:
1.Pan(i)____________________________________ - Przewodniczący
2.Pan(i)____________________________________ - Członek
3.Pan(i)____________________________________ - Członek

stwierdza, co następuje:
    Ilość osób uprawnionych do głosowania - ________, w tym:
-  ilość  osób  biorących  udział  w  głosowaniu,  którym  wydano  karty  do

głosowania - ________.
Zgłoszono ____ kandydatów do wyborów.
Zgłoszono następujących kandydatów na członków Zarządu Osiedla Nr ___ w

Żninie w kolejności alfabetycznej:
1. Pan(i)______________________________________________
2. Pan(i)______________________________________________
3. Pan(i)______________________________________________
4. Pan(i)______________________________________________
5.* Pan(i)______________________________________________

*-ilość uzależniona od ilości wybieranych kandydatów do zarządu osiedla

Wybory  przeprowadzone  zostały  w  głosowaniu  tajnym,  bezpośrednim,
spośród członków Rady Osiedla Nr … w Żninie  i przez członków Rady Osiedla Nr ..
uprawnionych do głosowania.

W głosowaniu nad wyborem członków zarządu osiedla oddano:
- kart do głosowania: _______ , w tym: 
           - ilość kart ważnych          _______
           - ilość kart nieważnych     _______
- głosów: _______ , w tym: 
           - głosów ważnych            _______
           - głosów nieważnych        _______

Zgłoszeni kandydaci na członków zarządu osiedla otrzymali następujące ilości
ważnie oddanych głosów:

1.Pan(i)_________________________________  - ogółem głosów _____   
                           głosów   „ za „          _______
                           głosów „ przeciw „   _______
2.Pan(i)_________________________________   - ogółem głosów _____ 
                           głosów   „ za „          _______
                           głosów „ przeciw „   _______
3.Pan(i)_________________________________   - ogółem głosów _____ 
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                           głosów   „ za „          _______
                           głosów „ przeciw „   _______
4.Pan(i)_________________________________   - ogółem głosów _____
                           głosów   „ za „          _______
                           głosów „ przeciw „   _______
5.Pan(i)_________________________________   - ogółem głosów _____
                           głosów   „ za „          _______
                           głosów „ przeciw „   _______

Zgodnie  z  art.  37  ust.2   ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym i § 15 ust.1  statutu Osiedla Nr __ w Żninie Zarząd Osiedla liczący __ osób
jest organem  wykonawczym Osiedla Nr __ w Żninie. 

Komisja Wyborcza stwierdza, że  w wyniku przeprowadzonego głosowania:
1. Pan(i)________________________________ - otrzymał(a) głosów _____
- głosów „ za” jest więcej - mniej  niż głosów „przeciw” i w związku z powyższym
Pan(i)  __________________________________________  wybrany(a)  został(a)  –
nie został(a) wybrany(a) do  zarządu osiedla.
2. Pan(i)________________________________- otrzymał(a) głosów _____
- głosów „ za” jest więcej - mniej  niż głosów „przeciw” i w związku z powyższym
Pan(i)  __________________________________________  wybrany(a)  został(a)  –
nie został(a) wybrany(a) do  zarządu osiedla.
3. Pan(i)________________________________- otrzymał(a) głosów _____
- głosów „ za” jest więcej - mniej  niż głosów „przeciw” i w związku z powyższym
Pan(i)  __________________________________________  wybrany(a)  został(a)  –
nie został(a) wybrany(a) do  zarządu osiedla.
4. Pan(i)________________________________- otrzymał(a) głosów _____
- głosów „ za” jest więcej - mniej  niż głosów „przeciw” i w związku z powyższym
Pan(i)  __________________________________________  wybrany(a)  został(a)  –
nie został(a) wybrany(a) do  zarządu osiedla.
5. Pan(i)________________________________- otrzymał(a) głosów _____
- głosów „ za” jest więcej - mniej  niż głosów „przeciw” i w związku z powyższym
Pan(i)  __________________________________________  wybrany(a)  został(a)  –
nie został(a) wybrany(a) do  zarządu osiedla.

Zgodnie  z  art.  37  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym i § 11 ust.1 pkt 2 statutu Osiedla Nr __ w Żninie do Zarządu Osiedla Nr ___
w  Żninie  wybiera  się  …  członków**,  po  dokonanych   wcześniej  wyborach
przewodniczącego zarządu i innych członków zarządu.

**-ilość pozostała do obsadzenia miejsc w zarządzie osiedla po dokonanych uprzednio wyborach

Komisja  Wyborcza  stwierdza,  że  w  wyniku  przeprowadzonego  głosowania
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów „za” otrzymali i do Zarządu Osiedla Nr __
w Żninie wybrani zostali:
1. Pan(i)_________________________________________
2. Pan(i)_________________________________________
3. Pan(i)_________________________________________
4. Pan(i)_________________________________________
5. Pan(i)_________________________________________
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Uwagi do protokołu:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

                                        Podpisy członków komisji wyborczej:

                                           Przewodniczący ______________________
                                           Członek              ______________________
                                           Członek              ______________________
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Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr  206/2015  

Burmistrza Żnina 
z dnia 27 października 2015 r.

                                                                                                      
Protokół

z   pierwszego  posiedzenia  Rady  Osiedla  Nr  __  w  Żninie  odbytego  w  dniu
____________________ 20__ r. w lokalu _________________________________ 
___________________________________________________________________
i  zwołanego  na  podstawie  zarządzenia  Nr  __/20__  Burmistrza  Żnina  z  dnia
_______________ 20__ r.  w sprawie …………………………………………….

Celem posiedzenia było dokonanie wyboru organu wykonawczego -  Zarządu
Osiedla  w Osiedlu Nr __  „_____________________”  w Żninie, obejmującym ulice: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Na  ogólną  liczbę  _________  członków  Rady  Osiedla  Nr  ___  w  Żninie  w
posiedzeniu udział wzięło _____ członków rady osiedla, co stanowi ____ % ogółu
uprawnionych.  Rada Osiedla Nr ..  w Żninie władna była do dokonywania wyboru
organu wykonawczego osiedla, w tym jego przewodniczącego. 

Posiedzeniu  Rady  Osiedla  Nr  __  w  Żninie  przewodniczył/a  Pan/i
____________________________________  - najstarszy/a wiekiem członek Rady
Osiedla Nr .. w Żninie do czasu wyboru przewodniczącego zarządu osiedla.

Protokolantem  posiedzenia  był/a  Pan/i………………………………..  –
pracownik  Urzędu  Miejskiego  w  Żninie,  a  obsługę  informatyczną  posiedzenia
zapewnił/a Pan/i ………………………………… także pracownik Urzędu Miejskiego w
Żninie.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie propozycji porządku obrad.
2. Stwierdzenie wymaganej obecności członków Rady Osiedla Nr .. w Żninie na

posiedzeniu do podejmowania uchwał (quorum).
3. Złożenie ślubowania przez  wybranych członków Rady Osiedla Nr ..  „…” w

Żninie.
4. Przedstawienie  zasad  i  trybu  wyboru  członków  zarządu  osiedla,  w  tym

przewodniczącego zarządu oraz powołanie komisji  wyborczej,  w tym wybór
przewodniczącego komisji wyborczej.

5. Zgłaszanie  kandydatów  na  przewodniczącego  zarządu  osiedla,  objaśnienie
zasad głosowania, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów
przewodniczącego  zarządu  osiedla  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru
przewodniczącego zarządu osiedla.

6. Zgłaszanie  kandydatów  na  zastępcę  przewodniczącego  zarządu  osiedla,
objaśnienie  zasad  głosowania,  przeprowadzenie  głosowania,  ustalenie
wyników  wyborów  zastępcy  przewodniczącego  zarządu  osiedla  i  podjęcie
uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego zarządu osiedla.*

7. Zgłaszanie  kandydatów  na  inne  funkcje  w  zarządzie  osiedla,  objaśnienie
zasad głosowania, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów
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osoby zajmującej funkcje w zarządzie osiedla i podjęcie uchwały w sprawie
wyboru osoby zajmującej inną funkcję w zarządzie osiedla.*

8. Zgłaszanie kandydatów na pozostałych członków zarządu osiedla, objaśnienie
zasad głosowania, przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów
na  pozostałych  członków  zarządu  osiedla  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie
wyboru pozostałych członków zarządu osiedla.

9. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady osiedla, objaśnienie zasad
głosowania,  przeprowadzenie  głosowania,  ustalenie  wyników  wyborów
przewodniczącego  rady  osiedla  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru
przewodniczącego rady osiedla.*

10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Ad.1.
Posiedzenie  Rady  Osiedla  Nr  ..  w  Żninie  rozpoczęło  się  o  godz.  ____.
Przewodniczący/a  posiedzeniu  Rady  Osiedla  Nr  __  w  Żninie  Pan/i
_________________________________  zapoznał/a  zebranych  z  celem  i
porządkiem obrad posiedzenia. Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty
bez zmian – wprowadzono zmiany: ______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Przewodniczący/a posiedzenia stwierdził/a ważność zebrania w  I  – II  terminie do
podejmowania czynności wyborczych.
Ad.2. 
W tym p-kcie  porządku obrad członkowie Rady Osiedla Nr .. „…” w Żninie złożyli
ślubowanie rozpoczynając  formalnie wykonywanie mandatu w Radzie Osiedla.
Ad.3. Przewodniczący posiedzeniu Rady Osiedla Nr .. w Żninie Pan/i stwierdził/a iż w
posiedzeniu bierze udział wymagana liczba członków Rady Osiedla Nr .. w Żninie do 
podejmowania prawomocnych uchwał (uzyskano quorum).
Ad.4.
Przewodniczący/a  posiedzeniu  rady  osiedla  Pan/i  _______________
____________________________   przedstawił/a  ogólne  zasady  i  tryb  wyborów
członków zarządu  osiedla,  w tym przewodniczącego zarządu, które są określone
szczegółowo  w  statucie  osiedla.  Ponadto  w  tym  p-kcie  porządku  obrad
____________________________________
___________________________________________________________________
W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru członków komisji wyborczej  w składzie
_ osób i do komisji wybrano: 1.____________________ 2. ____________________
3.____________________ 
Komisja  dokonała  ze swego składu wyboru  przewodniczącego komisji  wyborczej,
którym został(a) Pan(i) __________________________________. 
Ad.5.
W tym punkcie posiedzenia przystąpiono do zgłaszania przez członków rady osiedla
kandydatów na przewodniczącego zarządu osiedla,  przy czym wszyscy zgłoszeni
kandydaci  wyrazili  ustną  zgodę  na  kandydowanie  na  przewodniczącego  zarządu
osiedla. Komisja wyborcza  przyjęła zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego
zarządu  osiedla i uszeregowała ich w kolejności alfabetycznej do wpisania na karty
do głosowania. Przewodniczący/a komisji, przy współudziale urzędnika wyborczego-
protokolanta,  objaśnił/a  zasady  głosowania  i  warunki  ważności  głosów.  Komisja
wyborcza przeprowadziła tajne głosowanie na kartach do głosowania i ustaliła wyniki
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wyborów  na  przewodniczącego  zarządu  osiedla.  Czynności  wyborcze  zostały
udokumentowane  w  protokole  komisji  wyborczej,  który  stanowi  załącznik  do
niniejszego  protokołu.  Po  sporządzeniu  protokołu  komisja  ogłosiła  uczestnikom
posiedzenia wyniki wyborów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr _ w Żninie. 
Podjęto  uchwałę  Rady  Osiedla  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Zarządu
Osiedla Nr .. „…” w Żninie. Ponadto w tym p-kcie porządku obrad _______________
___________________________________________________________________
Ad.6.**
W tym punkcie posiedzenia przystąpiono do zgłaszania przez członków rady osiedla
kandydatów na pozostałych członków zarządu osiedla, przy czym wszyscy zgłoszeni
kandydaci  wyrazili  ustną  zgodę  na  kandydowanie  do  zarządu  osiedla.  Komisja
wyborcza  przyjęła zgłoszenia kandydatów do zarządu  osiedla i uszeregowała ich w
kolejności  alfabetycznej  do  wpisania  na  karty  do  głosowania.  Przewodniczący/a
komisji,  przy  współudziale  urzędnika  wyborczego-  protokolanta,  objaśnił/a  zasady
głosowania  i  warunki  ważności  głosów.  Komisja  wyborcza  przeprowadziła  tajne
głosowanie na kartach do głosowania i ustaliła wyniki wyborów do zarządu osiedla.
Czynności wyborcze zostały udokumentowane w protokole komisji wyborczej, który
stanowi  załącznik  do  niniejszego  protokołu.  Po  sporządzeniu  protokołu  komisja
ogłosiła uczestnikom posiedzenia wyniki wyborów na pozostałych członków Zarządu
Osiedla Nr _ w Żninie. Podjęto uchwałę Rady Osiedla w sprawie wyboru pozostałych
członków Zarządu Osiedla Nr .. „…” w Żninie. Ponadto w tym p-kcie porządku obrad 
___________________________________________________________________
Ad.7.**
W wolnych głosach omówiono następujące sprawy:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Zgłoszono następujące wnioski/podjęto uchwały: ____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ad.8.**
Przewodniczący/a  posiedzenia  Pan/i  ________________________________
podziękował/a  członkom  Rady Osiedla  Nr  ___ w Żninie  za  udział  w  pierwszym
posiedzeniu Rady Osiedla Nr __  w Żninie i dokonanie wyboru władz osiedla.
Posiedzenie Rady Osiedla nr __ w Żninie zakończyło się  o godz. ____ .
*- te punkty porządku obrad występują tylko wtedy gdy Rada Osiedla ustali, że dokonuje się wyborów
osób na te funkcje w organach osiedla
**-kolejność w zależności od przebiegu posiedzenia i rozstrzyganych spraw

Protokolant:
________________________                              Przewodniczący posiedzenia
        ( nazwisko i imię )

   ____________________ 
                 (podpis)                                                                          ________________________
                                                                                           ( nazwisko i imię  )                
                                  
                                                                                                                   ______________________________
                                                                                                                                         ( podpis )
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) w związku z § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 2
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/263/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października
2016 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 „Bloki Wielorodzinne"
w Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3545), § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 3
stanowiącego załącznik do uchwały XXIV/264/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r.
w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 3 ”Żnin - Południowy-Zachód" w
Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3546), § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 4
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października
2016 w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie
(Dz. Urz. Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3548), oraz § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 5
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/268/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października
2016 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 "Żnin - Stare Miasto"
w Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3550) w Żninie wzory kart do głosowania w
wyborach przewodniczącego zarządu osiedla oraz jego zastępcy, a także pozostałych członków zarządu oraz
innych niezbędnych dla dokonania wyboru dokumentów określa Burmistrz Żnina w drodze własnego
zarządzenia. Podpisanie niniejszego zarządzenia jest więc w pełni uzasadnione.

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski
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