
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2018
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

 
z dnia 16 maja 2018 r.

 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Zwierzyniec.

 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017 r. poz.

1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130, poz. 138) oraz § 20 i § 32 ust. 1 Statutu Sołectwa Stoki nadanego Uchwałą
Nr XVI/170/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku ( Dz. Urz. Woj. lodz. poz. 2517) w sprawie
nadania Statutu sołectwu Zwierzyniec.
 

WÓJT GMINY DRUŻBICE
 

zarządza, co następuje:
  

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu Pana Zdzisława Janczyka Sołtysa Sołectwa Zwierzyniec, zwołuję
zebranie wiejskie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.  

§ 2.1. Ustalam termin przeprowadzenia zebrania, o którym mowa w § 1 na dzień 29 maja 2018 r. roku
o godz. 16.00 (I termin), o godz. 16.15 (II termin).   

2.  Ustalam miejsce przeprowadzenia zebrania, o którym mowa w § 1 w sali OSP w Zwierzyńcu.   
§ 3. Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Panią Anettę Mądry - Sekretarza Gminy Drużbice.  
§ 4. Proponowany porządek zebrania wiejskiego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa

Zwierzyniec, w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy
Drużbice /www.druzbice.pl/. 
 

Wójt Gminy Drużbice

mgr Bożena  Zielińska
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.62.2018 
Wójta Gminy Drużbice 
z dnia 16 maja 2018 r.
 

 
Proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego:

  
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego przez Przewodniczącego Zebrania.  
2. Stwierdzenie kworum, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.  
3. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Zwierzyniec :  

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej.  
b) informacja o sposobie głosowania tajnego oraz podanie warunków ważności głosu.  
c) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa oraz rejestracja kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zebrania

Wiejskiego, z zachowaniem kolejności, w jakiej zostały one zgłoszone,  
d) zamknięcie listy kandydatów,  
e) przeprowadzenie głosowania tajnego,  
f) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania.  

4. Wolne wnioski i zapytania. 
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