
WÓJ T GMINY ZARZĄDZENIE NR 49/2017
G ŁOWN ,_WOJTA GMINY GLowNo

Z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów

uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Konarzew.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy Z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym Ĺj.t. Dz. U. Z 2016.446) oraz § 10 w związku Z § 16 ust.3 Statutu Sołectwa
Konarzew zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Głowno Nr V/54/2007 Z dnia 26 lutego
2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konarzew

,_ Zarządzam co następuje :

§1. W Związku ze złożoną w dniu 17 sierpnia 2017 roku rezygnacja sołtysa sołectwa
Konarzew Z pełnienia funkcji zwołuje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających na funkcję sołtysa tego sołectwa.

§ 2. Ustalam termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających na dzień 16 września 2017
r. I sobota/ o godzinie 10-tej.

§ 3. Ustalam miejsce przeprowadzenia wyborów - sala konferencyjna Urzędu Gminy
Głowno.

§ 4. Na Przewodniczącego zebrania wyznaczam Panią Jolantę Szkup- Sekretarza Gminy
Głowno.

A § 5. I. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów zawiera regulamin wyborów
uzupełniających sołtysa w sołectwie Konarzew stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2.Proponowany porządek Zebrania wiejskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w zycie Z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń sołectwa Konarzew, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno oraz Zamieszczeniu na
stronie internetowej Gminy Głowno, www.gmina;glowno.pl
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WÓJT GMINY
G ŁOvJN¿„_ Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 49/2017
Wójta Gminy Głowno
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SOŁTYSA W SOŁECTWIE KONARZEW

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Konarzew w sprawie przeprowadzenia wyborów
na funkcje sołtysa tego sołectwa odbędzie się w dniu 16 września 2017 roku o godzinie 10-
tej.
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głowno , Głowno ul. Kilińskiego
2, pok.6 w dwóch terminach w odstępie 30 minutowym pomiędzy pierwszym a drugim
terminem.
1) Zebranie wyborcze może się odbyć w I terminie przy obecności 1/5 ogółu mieszkańców

uprawnionych do udziału w głosowaniu.
2) W II terminie wybory mogą się odbywać bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.
Urząd Gminy Głowno zapewnia obsługę kancelaryjna- techniczną zebrania.
Prawo zgłaszania kandydatów na funkcję sołtysa posiadają mieszkańcy uprawnieni do
głosowania.
Sołtysa wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów .
Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym według następującej
kolejności :
1) Przyjęcie zgłoszeń kandydatów na funkcję sołtysa,
2) Przeprowadzenie wyborów,
3) Ustalenie i ogłoszenie wyników,
4) Sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie Rady Sołeckiej i osoby
kandydujące na sołtysa.
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WÓJ T GM I NY Załącznik Nr 2
G Ł OUT N O Do Zarządzenia Nr 49/2017

Wójta Gminy Głowno
Z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Porządek obrad:

1.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego

porządku.
Dokonanie wyboru sołtysa:
1) Odczytanie zebranym określonych w rozdziale IV Statutu Sołectwa trybu

wyboru sołtysa.
Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3
osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków
komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.
Przeprowadzenie wyborów sołtysa i ogłoszenie wyników głosowania.
a) Przyjęcie przez Komisje Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa

(w skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci na sołtysa)
b) Przeprowadzenie głosowania tajnego ( przygotowanie i wydanie

głosującym kart do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością
głosowania).

Otwarcie zebrania.
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2)

3)

c) Ustalenie wyników głosowania.
d) Sporządzenie protokołu o wynikach wyboru sołtysa.
e) Ogłoszenie wyników wyborów.

P'-¬~ 4.Wolne wnioski i Zapytania
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