Uchwała Nr 41/2016
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 4 kwietnia 2016 roku
w przedmiocie zmiany uchwały nr 26/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca
2016 r. w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do organów kolegialnych Uniwersytetu
Na podstawie § 90 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co
następuje:
§1
W uchwale nr 26/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie
ustalenia wzoru kart do głosowania do organów kolegialnych dokonuje się poniższych zmian:
1) w § 1 dotychczasową treść ust. 3 i ust.4 zastępuje się treścią w brzmieniu:
„ 3. Ustala się wzór karty do głosowania do Rady Wydziału Uniwersytetu dla nauczycieli
akademickich. Wzór karty stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
4. Ustala się wzór karty do głosowania do Rady Wydziału Uniwersytetu dla nauczycieli
akademickich, gdy w organie kolegialnym pozostaje do obsadzenia jeden mandat. Wzór
karty stanowi załącznik nr 4 do uchwały.”,
2) w § 1 dodaje się ust.5 i ust.6 o treści w brzmieniu:
„ 5. Ustala się wzór karty do głosowania do Rady Wydziału Uniwersytetu w dla pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi. Wzór karty stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
6. Ustala się wzór karty do głosowania do Rady Wydziału Uniwersytetu dla pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi, gdy w organie kolegialnym pozostaje do
obsadzenia jeden mandat. Wzór karty stanowi załącznik nr 6 do uchwały.”.
§2
1. Dotychczasowy wzór karty do głosowania do Rady Wydziału stanowiący złącznik nr 3
do uchwały nr 26/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, zastępuje się wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotychczasowy wzór karty do głosowania do Rady Wydziału stanowiący złącznik nr 4
do uchwały nr 26/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, zastępuje się wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wzór karty do głosowania do Rady Wydziału Uniwersytetu dla pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wzór karty do głosowania do Rady Wydziału Uniwersytetu dla pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi, gdy w organie kolegialnym pozostaje do
obsadzenia jeden mandat, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§2
Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
r. pr. Roman Wołowiec

Załącznik nr 1 do uchwały UKW z dnia 4 kwietnia 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Wydziału w dniu ……………………r. na kadencję 2016-2020
spośród nauczycieli akademickich ………………………………………………………………….
(wskazanie właściwej kurii)
zatrudnionych na Wydziale ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
w instytucie/katedrze

Liczba mandatów do obsadzenia : ….
Liczba kandydatów: ….

1. ………………………………
(imię i nazwisko)

2.

…………………………………….
(imię i nazwisko)

Informacja
Na danego kandydata można głosować, stawiając znak „x” w odpowiedniej kratce obok
nazwiska.
Dokonanie skreśleń kandydatów w liczbie większej niż liczba mandatów lub niedokonanie
żadnego skreślenia powoduje nieważność głosu.

………………………………………
(Miejsce na pieczęć Komisji Wyborczej)

Załącznik nr 2 do uchwały UKW z dnia 4 kwietnia 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Wydziału w dniu ……………………r. na kadencję 2016-2020
spośród nauczycieli akademickich ………………………………………………………………….
(wskazanie właściwej kurii)
zatrudnionych na Wydziale ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
w instytucie/katedrze

………………………………………………………………..
imię, (imiona) i nazwisko

TAK

NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Informacja
Wyboru dokonuje się poprzez podkreślenie właściwego wyrażenia.
Głos jest nieważny, jeżeli podkreślono więcej niż jedno wyrażenie lub nie podkreślono żadnego z wyrażeń.

………………………………………
(Miejsce na pieczęć Komisji Wyborczej)

Załącznik nr 3 do uchwały UKW z dnia 4 kwietnia 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Wydziału w dniu ……………………r. na kadencję 2016-2020
spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zatrudnionych na Wydziale ……………………………………………………………………………

Liczba mandatów do obsadzenia : ….
Liczba kandydatów: ….

1. ………………………………
(imię i nazwisko)

2.

…………………………………….
(imię i nazwisko)

Informacja
Na danego kandydata można głosować, stawiając znak „x” w odpowiedniej kratce obok
nazwiska.
Dokonanie skreśleń kandydatów w liczbie większej niż liczba mandatów lub niedokonanie
żadnego skreślenia powoduje nieważność głosu.

………………………………………
(Miejsce na pieczęć Komisji Wyborczej)

Załącznik nr 4 do uchwały UKW z dnia 4 kwietnia 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Wydziału w dniu ……………………r. na kadencję 2016-2020
spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

zatrudnionych na Wydziale ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………..
imię, (imiona) i nazwisko

TAK

NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Informacja
Wyboru dokonuje się poprzez podkreślenie właściwego wyrażenia.
Głos jest nieważny, jeżeli podkreślono więcej niż jedno wyrażenie lub nie podkreślono żadnego z wyrażeń.

