UCHWAŁA NR 4
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7.03.2012 r.
w sprawie wzorów formularzy wyborczych
Na podstawie §2 pkt 1 w związku z §7 pkt 2, §8 pkt 5 i §10 pkt 10 Regulaminu
Wyborczego stanowiącego załącznik do uchwały nr 351/01/2012 Senatu UR z 26
stycznia 2012 r. w celu ułatwienia i usprawnienia procedur wyborczych, KW UR
ustala wzory formularzy używanych podczas odbywania zebrań wyborczych:
§1
Ustala się następujące wzory formularzy wyborczych:
a/ Oświadczenie kandydata na Elektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
b/ Oświadczenie kandydata na Elektora Wydziału
c/ Oświadczenie kandydata na członka Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
d/ Oświadczenie kandydata do organu jednoosobowego UR /zastępcę/
e/ Protokół z głosowania, przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną na zebraniu
wyborczym.
f/ Sprawozdanie z zebrania wyborczego.
§2
Zachowują ważność oświadczenia i protokoły sporządzone do dnia podjęcia niniejszej
uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr hab. prof. UR Zenon Ożóg

a)
…………………………………………
/Imię, nazwisko/

…………………………………………
/Jednostka organizacyjna/

OŚWIADCZENIE
Wobec zgłoszenia mojej osoby na kandydata na Elektora do Kolegium
Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego oświadczam, że spełniam
kryteria wyborcze zawarte w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statucie
UR (tekst ujednolicony, załącznik do uchwały nr 350/01/2012 z 26
stycznia 2012 r.) i Regulaminie Wyborczym UR (załącznik do uchwały nr
351/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 r.) i wyrażam zgodę na
kandydowanie w wyborach na Elektora UR.

…………………………………………………
/data i podpis/

b)
…………………………………………
/Imię, nazwisko/

…………………………………………
/Jednostka organizacyjna/

OŚWIADCZENIE
Wobec zgłoszenia mojej osoby na kandydata na Elektora do Kolegium
Elektorów Wydziału…………………………..….. UR oświadczam, że
spełniam kryteria wyborcze zawarte w ustawie z 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
Statucie UR (tekst ujednolicony, załącznik do uchwały nr 350/01/2012 z
26 stycznia 2012 r.) i Regulaminie Wyborczym UR (załącznik do uchwały
nr 351/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 r.) i wyrażam zgodę na
kandydowanie w wyborach na Elektora Wydziału.

……………………………………………………
/data i podpis/

c)
…………………………………………
/Imię, nazwisko/

…………………………………………
/Jednostka organizacyjna/

OŚWIADCZENIE
Wobec zgłoszenia mojej osoby na kandydata na członka Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego oświadczam, że spełniam kryteria
wyborcze zawarte w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statucie UR (tekst
ujednolicony, załącznik do uchwały nr 350/01/2012 z 26 stycznia 2012 r.)
i Regulaminie Wyborczym UR (załącznik do uchwały nr 351/01/2012
Senatu UR z 26 stycznia 2012 r.) i wyrażam zgodę na kandydowanie
w wyborach na członka Senatu UR.
……………………………………………………
/data i podpis/

d)

…………………………………………
/Imię, nazwisko/

…………………………………………
/Jednostka organizacyjna/

OŚWIADCZENIE
Wobec zgłoszenia mojej osoby na kandydata do organów
jednoosobowych Uniwersytetu Rzeszowskiego /zastępcę organu
jednoosobowego/ oświadczam, że spełniam kryteria wyborcze zawarte
w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365, z późn. zm.), Statucie UR (tekst ujednolicony, załącznik
do uchwały nr 350/01/2012 z 26 stycznia 2012 r.) i Regulaminie
Wyborczym UR (załącznik do uchwały nr 351/01/2012 Senatu UR z 26
stycznia 2012 r.) i wyrażam zgodę na kandydowanie .

……………………………………………………

/data i podpis/
(pieczątka jednostki organizacyjnej)

Protokół Komisji Skrutacyjnej nr....
dotyczący wyboru ……………….....................................................................................................
do ...................................................................................................................................................
w kadencji 2012-2016
1. Data zebrania wyborczego.........................................................................................
2. Liczba oddanych głosów...........................................................................................
3. Liczba głosów ważnych..............................................................................................
4. Liczba głosów oddanych na kandydatów (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię):
1) ........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................
(itd.)....................................................................................................................................................
5. W głosowaniu wybrano (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię):
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
(itd.)...........................................................................................................................

Podpisy Komisji Skrutacyjnej :
..............................................................
..............................................................
……………………………………………..

Przewodniczący zebrania wyborczego
............................................................

(pieczątka jednostki organizacyjnej)

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA WYBORCZEGO
Komisji Wyborczej - ………………………………………………………………………………………….
/wydział, jednostka organizacyjna, okręg wyborczy/
dotyczący wyboru ..........................................................................................................
do....................................................................................................................................
w kadencji 2012-2016.
1. Data zebrania wyborczego.........................................................................................
2. Przewodniczył zebraniu (podać tel., e-mail)...............................................................
........................................................................................................................................
3. Sposób powiadomienia wyborców o zebraniu wyborczym
........................................................................................................................................
4. Komisja skrutacyjna w składzie:
1) ....................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................................
(itd.)................................................................................................................................
5. Liczba mandatów do obsadzenia...............................................................................
6. Liczba mandatów obsadzonych.................................................................................
7. Liczba osób uprawnionych do głosowania.................................................................
8. Liczba uczestników zebrania /głosujących/................................................................
9. Wszyscy zgłoszeni kandydaci (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię)
1) ....................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................................
4) ....................................................................................................................................
5) ....................................................................................................................................
6) ....................................................................................................................................
7) ....................................................................................................................................
8) ....................................................................................................................................

(itd.)................................................................................................................................
10. Liczba głosów oddanych na kandydatów (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię)
1) ....................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................................
4) ....................................................................................................................................
5) ....................................................................................................................................
6) ....................................................................................................................................
7) ....................................................................................................................................
8) ....................................................................................................................................
(itd.)................................................................................................................................
11. W przeprowadzonych głosowaniach wybrano (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię):
1) ....................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................................
4) ....................................................................................................................................
5) ....................................................................................................................................
(itd.)................................................................................................................................
12. Miejsce przechowywania dokumentów wyborczych i nazwisko oraz imię osoby
odpowiedzialnej (podać tel, e-mail)...............................................................................
13.UWAGI

związane

z

odbywanym

zebraniem

wyborczym:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Przewodniczący zebrania:
..................................................................
Protokolant:
...........................................................
Rzeszów,

marca 2012 r.

