ZARZĄDZENIE NR 13/19
WÓJTA GMINY SUBKOWY
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rybaki
Na podstawie § 25 ust.1 uchwały Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Subkowy z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie statutu sołectwa Rybaki (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 775) zarządza się, co następuje :
§ 1. Zarządza się wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rybaki na dzień 11 lutego 2019 r.
§ 2. Zwołuje się zebranie wiejskie sołectwa Rybaki w celu dokonania wyborów, o których mowa w §1
na dzień 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) na godzinę 17.00 w świetlicy wiejskiej w Rybakach.
§ 3. Proponuje się następujący porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku;
3. Złożenie przez sołtysa sprawozdania (w formie pisemnej) z jego działalności w roku 2018 r.
4. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej:
1) przyjęcie przez zebranie wiejskie regulaminu komisji skrutacyjnej w drodze głosowania,
2) wybór (w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 2 osób spośród uczestników
zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie przewodniczącego,
3) wybory sołtysa:
a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
c) ustalenie wyników głosowania,
d) sporządzenie protokołu z wyborów sołtysa,
e) o głoszenie wyników wyborów sołtysa i podjęcie uchwały,
4) wybory rady sołeckiej:
a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na członków rady sołeckiej,
b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
c) ustalenie wyników głosowania,
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d) sporządzenie protokołu z wyborów rady sołeckiej;
e) o głoszenie wyników wyborów do rady sołeckiej i podjęcie uchwały.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
6. Informacja Wójta o systemie gospodarowania odpadami komunalnym.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.
§ 4.1. Ustala się treść ogłoszenia Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Rybaki dla wyboru
sołtysa i rady sołeckiej zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa
Rybaki od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia zebrania.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Mirosław Murzydło
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