Zarządzenie Nr 135/15
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających
do Rady Sołeckiej sołectwa Rakowiec

Na podstawie § 26 ust 2 i 5 Uchwały Nr IX/65/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie statutu sołectwa Rakowiec (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 7.07.2015r. poz. 2058),
zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory

uzupełniające

do Rady Sołeckiej sołectwa

Rakowiec na dzień

9 września 2015 roku.

§ 2. Zwołuje się zebranie wiejskie sołectwa Rakowiec w celu dokonania wyborów,

o których

mowa w § l, na dzień 9 września 2015 roku (środa) na godzinę 18.00 w świetlicy wiejskiej
wRakowcu.

§ 3. W przypadku braku wymaganego kworum na zebraniu w pierwszym terminie

ustala się

drugi termin, w tym samym dniu o 30 minut później.

§ 4. Proponowany

porządek zebrania wiejskiego dla wyboru członka Rady Sołeckiej stanowi

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości
ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn, na urzędowej

poprzez wywieszenie na tablicy

tablicy sołeckiej i poprzez zamieszczenie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.gminakwidzyn.pl.

w
grodzka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia

Nr 135/15

Wójta Gminy Kwidzyn

Porządek zebrania wiejskiego:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego

porządku.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego.
5. Odwołanie członka Rady Soleckiej (podjęcie uchwały w tej sprawie).
6. Przeprowadzenie wyborów członka Rady Sołeckiej:
I. Odczytanie zebranym określonych w rozdziale 5 statutu sołectwa zasad i trybu wyborów
organów sołectwa.
II. Wybór

(w głosowaniu

jawnym)

komisji

skrutacyjnej

w składzie

3 osób

spośród

uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie
jej przewodniczącego.
III. Wybory członka Rady Sołeckiej:
a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów

na członka Rady Sołeckiej,

b) przeprowadzenie

i wydanie

głosowania

tajnego

(przygotowanie

głosującym

kart

do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania),
c) ustalenie wyników głosowania,
d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
e) ogłoszenie wyników wyborów.
7. Podjęcie

uchwały

o przyjęciu

do realizacji

zadań w ramach

funduszu

sołeckiego

i zatwierdzenia wniosku o środki z funduszu sołeckiego.
8. Podjecie uchwały w sprawie wytyczenia drogi jednokierunkowej
blokami 2, 4, 6.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie zebrania.

na ul. Pawlickiej między

