
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

 
z dnia 21 stycznia 2020 r.

 
w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa w sołectwie Podstoła.

 
Na podstawie art. 30 ust.1, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U.

z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815.) oraz § 19 ust. 2 uchwały Nr XX/199/2016 Rady Gminy Drużbice
z dnia 21 października 2016 roku (  Dz.  Urz.  Woj.  lodz.  poz.  4607) w sprawie nadania Statutu sołectwu
Podstoła.
 

WÓJT GMINY DRUŻBICE
 

zarządza, co następuje:
  

§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Sołtysa, oraz nie dokonania wyboru Sołtysa na zebraniu
w dniu 29 listopada 2019 roku, zarządzam ponownie przedterminowe wybory na sołtysa w sołectwie Podstoła.  

§  2.1.   Zwołuję  zebranie  wiejskie  sołectwa  Podstoła  w celu  ponownego  przeprowadzenia
przedterminowych wyborów na Sołtysa sołectwa Podstoła.  

2.   Ustalam termin przeprowadzenia zebrania, o którym mowa w pkt. 1 na dzień 29 stycznia 2020 roku
o godz. 17.00 (I termin), o godz. 17.15 (II termin).  

3.  Ustalam miejsce przeprowadzenia zebrania, o którym mowa w pkt. 1 w sali OSP w Podstole.  
§ 3.1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa Podstoła.  
2. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze

w wyborach do rady gminy.  
§  4.  Na  przewodniczącą  zebrania  wyznaczam Panią  Dorotę  Augustyniak  –  p.o.  Z-cy  Wójta  Gminy

Drużbice.  
§ 5. Proponowany porządek zebrania wiejskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy Drużbice, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Drużbice oraz na tablicy
ogłoszeń sołectwa co najmniej 7 dni przed datą wyznaczonego zebrania. 
 

Wójt Gminy Drużbice

mgr Tomasz  Głowacki
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ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 0050.11.2020 
Wójta Gminy Drużbice 
z dnia 21 stycznia 2020 r.
 

 
Proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego:

  
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego przez Przewodniczącego Zebrania.  
2. Stwierdzenie kworum, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.  
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
4. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa, informacja o sposobie głosowania tajnego oraz podanie

warunków ważności głosu.  
5. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.  
6. Przeprowadzenie głosowania tajnego.  
7. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru Sołtysa.  
8. Wolne wnioski i zapytania. 
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