ZARZĄDZENIE NR 91/18
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 23 października 2018 roku
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Białobrzeg Bliższy celem wyboru sołtysa
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2018r. poz. 994), uchwały Nr LII/340/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dn. 5 października 2018
roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Białobrzeg Bliższy oraz §19 Statutu Sołectwa
Białobrzeg Bliższy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/63/07 Rady Gminy w OlszewieBorkach z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białobrzeg Bliższy (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z dn. 2 listopada 2007 r., Nr 220, poz. 42242) w związku ze złożoną rezygnacją
z dn. 12 września 2018r. zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustalam termin i miejsce przeprowadzenia zebrania wiejskiego w sołectwie Białobrzeg Bliższy
gmina Olszewo - Borki w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa dnia 31 października 2018 r.
(środa) o godz. 18:00 w Hotelu KORONA w Krukach ul. Nowowiejska 39.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa przeprowadza się na następnym zebraniu
w tym samym dniu po upływie 60 minut od pierwotnego terminu zebrania bez względu na liczbę
uczestniczących w nim osób.
§2
Proponuje się następujący porządek zebrania:
1) Otwarcie zebrania.
2) Przyjęcie porządku.
3) Sprawozdanie ustępującego sołtysa z działalności samorządu mieszkańców, wykonania zadań
administracyjnych sołtysa w okresie kadencji.
4) Zapoznanie mieszkańców z zasadami wyboru sołtysa.
5) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6) Przeprowadzenie głosowania nad wyborem sołtysa.
a) Zgłaszanie kandydatów.
b) Prezentacja kandydatów.
c) Głosowanie.
d) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa.
7) Sprawy różne.
§3
Mieszkańcy sołectwa o zwołaniu zebrania zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty nie
później niż 7 dni przed dniem zebrania.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Olszewo-Borki
Krzysztof Szewczyk

