WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ – 2019 r.

Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr …….
w …………………………………….………..………… z dnia ……………..……….

Posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej rozpoczęło się o godz. …………..
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji.
Omówienie zadań i trybu pracy Komisji.
Ustalenie ramowego planu pracy
Ustalenie działań dotyczących przyjmowania zgłoszeń kandydatów
Ustalenie sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i pełnionych
dyżurach Komisji, w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej
izby rolniczej.
6. Przyjęcie uchwały nr 1 z dnia ………..…….... w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji.
7. Przyjęcie uchwały nr 2 z dnia ………….…….. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
8. Przyjęcie uchwały nr 3 z dnia ………...….….. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji.
9. Przyjęcie uchwały nr 4 z dnia ………….…….. w sprawie informacji o składzie i siedzibie Okręgowej Komisji
Wyborczej.
10.Przyjęcie uchwały nr5 z dnia ………….…….. w sprawie upoważnia pełnomocnika Małopolskiej Izby Rolniczej
ds. organizacji wyborów na terenie gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów, oraz o miejscu i czasu
pełnionych dyżurów.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1.
……………………………………………………………………..
2.
……………………………………………………………………..
3.
……………………………………………………………………..
4.
……………………………………………………………………..
5.
………………………………………………………..……………
I.
Na pierwszym posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej nr …… w …………………………………………………..…………
w dniu…………………, dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza
Komisji.
Przewodniczącym Komisji wybrano ……………………..…………………………..………, który(a) otrzymał(a) …... głosów.
Uchwała nr 1 z dnia ………………………….
Zastępcą przewodniczącego wybrano …………………..…………………….………………, który(a) otrzymał(a) …... głosów.
Uchwała nr 2 z dnia ………………………….
Sekretarzem komisji wybrano …………………………………….………………….……………, który(a) otrzymał(a) …... głosów.
Uchwała nr 3 z dnia ………………………….
II
Członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej omówili swoje zadania i tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia
osób wchodzących w jej skład.
Ustalono:………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……….....
III
Członkowie Komisji uchwalili ramowy plan pracy:
Ustalono:………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……….....
IV
Ustalono działania związane z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej izby
rolniczej
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................................................................................
V
Komisja ustaliła sposób podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych
dyżurach, w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej izby
rolniczej.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………................................................................................................................
Przyjęcie uchwały nr 4 z dnia …….………..….., oraz uchwały nr 5 z dnia …………..….…….
Posiedzenie Komisji zakończono się o godz. ……..…………

........................................................
Sekretarz Komisji

..................................................
Przewodniczący Komisji

(pieczęć komisji)
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