ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2021
Burmistrza Stawiszyna
z dnia 25 maja 2021 roku
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi PólkoOstrówek
Na podstawie art. 30 ust.1 i art.35 ust.3, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.)oraz
w związku z § 26, § 27, § 28, § 29,§ 30, § 31, § 32, § 33 Statutu Sołectwa Pólko
- Ostrówek, zarządzam co następuje:
§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie w miesiącu czerwcu wyborów uzupełniających
sołtysa wsi Pólko-Ostrówek.
§ 2.
Zatwierdzam Regulamin wyborów sołtysów i rad sołeckich określony w załączniku
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zatwierdzam harmonogram wyborczy określony w załączniku nr 2
do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Ustalam treść obwieszczenia o zwołaniu wiejskiego zebrania w sprawie wyborów
uzupełniających sołtysa wsi Pólko-Ostrówek, który stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
§ 5.
Obwieszczenie o zwołaniu wiejskiego zebrania podaje się do publicznej
wiadomości mieszkańców sołectwa Polko-Ostrówek co najmniej na 7 dni przed
wyznaczoną datą zebrania.
§ 6.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy
i Miasta w Stawiszynie oraz w sołectwie Polko-Ostrówek.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.35.2021
Burmistrza Stawiszyna z dnia 25.05.2021r

REGULAMIN
WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
====================================================
1.Udział w wyborach biorą mieszkańcy sołectwa będący jego stałymi mieszkańcami .
2.Wybory są ważne , o ile w zebraniu uczestniczy osobiście co najmniej 1/5
uprawnionych do głosowania mieszkańców.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego forum wybory
przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu
mieszkańców. Ustala się drugi termin zebrania po upływie 15 minut po upływie
godziny ustalonej w harmonogramie.
4.Wybory są tajne.
5.Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybrana spośród
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być
osoba kandydująca do organów samorządu .
6.Aby nie ograniczać możliwości kandydowania – kandydatów zgłasza się do
Przewodniczącego zebrania ,który następnie po zamknięciu listy kandydatów
proponuje powołanie Komisji i przekazuje jej listę kandydatów.
7.Do zadań Komisji należy przyjęcie listy kandydatów ,przeprowadzenie głosowania
ustalenie i ogłoszenie jej wyników, oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
Protokół podpisują Przewodniczący zebrania oraz członkowie Komisji.
8.Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłaszanych
bezpośrednio przez uprawnianych do głosowania uczestników zebrania.
9.Zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej
przeprowadza się oddzielnie.
10.Kandydatem nie może być osoba skazana za przestępstwo.
11.Za wybranych uważa się kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.35.2021
Burmistrza Stawiszyna z dnia 25 maja 2021r

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE ZWOŁANIA WIEJSKIEGO ZEBRANIA
WYBORCZEGO SOŁECTWA PÓLKO-OSTRÓWEK W SPRAWIE
WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISZYNA
Z DNIA 25 MAJA 2021 ROKU
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PÓLKO-OSTROWEK
W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
SOŁTYSA
SOŁECTWA PÓLKO –OSTRÓWEK
Podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa Polko-Ostrówek,
że na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (j.t. w Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz § 26 Statutu Sołectwa
Pólko - Ostrówek,
Zwołuję
na dzień 10 czerwca 2021 roku na godzinę 18:00 wiejskie zebranie
wyborcze sołectwa Pólko-Ostrówek,
na którym przeprowadzone będą wybory uzupełniające sołtysa
sołectwa Pólko-Ostrówek.
Zebranie wiejskie odbędzie się w Remizie OSP Pólko-Ostrówek.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.35.2021
Burmistrza Stawiszyna z dnia 25.05.2021

HARMONOGRAM
wyborów uzupełniających sołtysa wsi Pólko-Ostrówek
Lp.

Sołectwo

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1

Pólko-Ostrówek

10 czerwca 2021
roku

18.00

Remiza OSP Pólko-Ostrówek
Radny Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

