ZARZĄDZENIE NR ~~/2017
WÓJTA GMINY BIRCZA
z dnia 06 lipca 2017 r.

w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Wsi Bircza

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.], Dz.U.
z 2016 r. poz.446 z późn.zm./ oraz § 28 i § 34 ust.1 i 3 Statutu Sołectwa Bircza przyjętego uchwałą
Nr XVIII/1/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 stycznia 2008 r. /Dz. Urz. Woj. Podk. z 2008 r. Nr 12,
poz.255/, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory Sołtysa Wsi Bircza na dzień 14 lipca 2017 r. (piątek) godz. 18:30.
1.
2.

Zebranie odbędzie się w miejscowości Bircza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Turystyki w Birczy.
Ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną
przeprowadzone w dniu 14 lipca 2017 r. godz. 19:00 bez względu na liczbę osób uczestniczących
w zebraniu.

§ 2. Ustala się następujący porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Otwarcie Zebrania wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.
Wybór protokolanta.
Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku zebrania.
Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób spośród uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru przewodniczącego komisji.
Wybory sołtysa:
a) przyjęcie przez Komisję Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
b) określenie zasad i trybu przeprowadzenia głosowania,
c) przygotowanie kart do głosowania,
d) ustalenie wyników głosowania,
c) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
Wolne wnioski.
Zakończenie zebrania.

§ 3. Wyznaczam pracownika Urzędu Gminy w Birczy - Panią Teresę Ślimak do obsługi zebrania.
§ 4. 1. Obwieszczenie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bircza dla wyborów sołtysa
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Obwieszczenie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości
mieszkańców Sołectwa Bircza na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania
wiejskiego.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

