
ZARZĄDZENIE NR 163/2021 
BURMISTRZA GMINY MOSINA 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzorze karty do głosowania 
w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” 

w Mosinie 

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) oraz w  wykonaniu 
§ 24  ust.  1  Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w  Mosinie, stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr LXIX/837/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 czerwca 
2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz.  4930  z  późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Karta do głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla 
nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, zarządzonych na dzień 12 września 2021 r.: 

1) drukowana jest na papierze koloru białego; 

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu: 210 x 297 mm; 

3) z lewej strony karty, w   górnej jej części, oznaczone jest miejsce 
na umieszczenie pieczęci Komisji Wyborczej Osiedla nr 5  „Nowe Krosno” 
w Mosinie; 

4) pośrodku karty, w  górnej jej części, umieszczony jest napis „KARTA  
DO GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO I ZARZĄDU 
OSIEDLA NR 5  „NOWE KROSNO” W  MOSINIE W  DNIU 12  WRZEŚNIA 
2021 R.”, a poniżej - „Kandydat na Przewodniczącego Zarządu Osiedla”; 

5) z prawej strony karty obok nazwiska i   imienia (imion) kandydata 
umieszczona jest odpowiednia kratka z wyrazem „ZA”, a niżej odpowiednia 
kratka z wyrazem „PRZECIW”; 

6) z lewej strony karty, umieszczony jest napis „Kandydaci na członków 
Zarządu Osiedla”, a poniżej w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona tych 
kandydatów; 

7) na karcie, w  jej dolnej części, umieszcza się informację o  sposobie 
głosowania i warunkach ważności głosu; 

8) wzór karty stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Określa się zasady i sposób głosowania w wyborach Przewodniczącego 
i  Zarządu Osiedla nr 5  „Nowe Krosno” w  Mosinie, zarządzonych na dzień 
12 września 2021 r., które stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia. 
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§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
w  formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Osiedla nr 5  „Nowe Krosno” 
w  Mosinie oraz  publikację w  Biuletynie Informacji Publicznej i  na stronie 
internetowej Gminy Mosina. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 z up. Burmistrza 

Adam Ejchorst 
Zastępca Burmistrza 
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…………………………………………………………………………………………………. 
(pieczęć Komisji Wyborczej Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie) 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

W SPRAWIE WYBORU  
PRZEWODNICZĄCEGO I ZARZĄDU OSIEDLA  

NR 5 „NOWE KROSNO” W MOSINIE 
W DNIU 12 WRZEŚNIA 2021 R. 

 

 

Kandydat na Przewodniczącego Zarządu Osiedla: 

ZA 
Nazwisko i imię (imiona) 

      PRZECIW 

 
 
Kandydaci na członków Zarządu Osiedla: 

1. Nazwisko i imię (imiona) 

2. Nazwisko i imię (imiona) 

3. Nazwisko i imię (imiona)  

4. Nazwisko i imię (imiona) 

 

 

    

  

 
INFORMACJA: 
Głosując jednocześnie za wyborem kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla i kandydatów 
na członków Zarządu Osiedla stawia się znak „x” w kratce oznaczonej wyrazem „ZA”. Głosując 
przeciwko wyborowi kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla i kandydatów na członków 
Zarządu Osiedla stawia się znak „x” w kratce oznaczonej wyrazem „PRZECIW”. Postawienie znaku 
„x” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.  
 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 163/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
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ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA W WYBORACH PRZEWODNICZĄCEGO I ZARZĄDU 

OSIEDLA NR 5 „NOWE KROSNO” W MOSINIE 

 

§ 1. Głosowanie przeprowadza się w lokalu wyborczym i w godzinach określonych 
zarządzeniem Nr 121/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 
terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5  
„Nowe Krosno” w Mosinie. 
§ 2. W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zapewniające tajność 
głosowania oraz godło państwowe. 
§ 3. Głosować można tylko osobiście. Osoba chcąca wziąć udział w głosowaniu otrzyma kartę 
do głosowania, jeśli jej dane znajdują się w spisie osób uprawnionych do głosowania w dniu 
wyborów. W przypadku, gdy dane wyborcy nie znajdują się w spisie osób uprawnionych  
do głosowania w dniu wyborów, osoba ta otrzyma kartę do głosowania, jeśli złoży 
oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem na terenie Osiedla.  
§ 4. Głosujący otrzymuje kartę do głosowania na Przewodniczącego i członków Zarządu 
Osiedla. Na karcie do głosowania znajduje się nazwisko i imię (imiona) kandydata  
na Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz nazwiska i imiona kandydatów na członków  
Zarządu Osiedla umieszczone w porządku alfabetycznym, przy kandydacie  
na Przewodniczącego Zarządu Osiedla z prawej strony znajduje się kratka z wyrazem „ZA”  
i kratka z wyrazem „PRZECIW”, powyżej odcisk pieczęci komisji wyborczej, a poniżej 
informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. 
§ 5. Głos jest ważny, jeżeli zostanie oddany na karcie do głosowania, której wzór został 
określony niniejszym zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina, opatrzonej pieczęcią komisji 
wyborczej oraz na karcie do głosowania wyborca postawi znak „X” tylko w jednej kratce  
z prawej strony obok nazwiska i imienia kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla  
z wyrazem „ZA” lub z wyrazem „PRZECIW”. Wybór jednej z powyższych opcji głosowania 
odnosi się jednocześnie do wszystkich kandydatów na członków  Zarządu Osiedla. 
§ 6. Jeśli na karcie do głosowania zostanie postawiony znak „X” w więcej niż jednej kratce, nie 
zostanie postawiony w żadnej kratce lub karta ta zostanie wypełniona niezgodnie z zasadami 
określonymi w § 5, głos taki będzie nieważny. Karty wyjęte z urny wyborczej nieopieczętowane 
lub całkowicie przedarte będą kartami nieważnymi. 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
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