ZARZĄDZENIE NrO.66.2018
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad
sołeckich w sołectwach Gminy Michałów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U . z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz § 24 Statutów poszczególnych
sołectw przyjętych uchwałą Nr VI/43/2003 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw, zarządza się, co następuje:
1. W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich zwołuję pierwsze zebrania
wiejskie nowej kadencji dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, w miejscach
i terminach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Na przewodniczących zebrań wiejskich wyznaczam radnych z okręgu obejmującego dane
sołectwo wskazanych w załączniku do zarządzenia.
3. Proponowany porządek zebrania:
a) Otwarcie;
b) Przyjęcie porządku obrad;
c) Sprawozdanie rady sołeckiej ze swej działalności;
d) Wybór w głosowaniu jawnym 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej;
e) Wybór sołtysa
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa
- przeprowadzenie głosowania tajnego (w tym omówienie zasad przeprowadzenia
głosowania, przygotowanie kart do głosowania, ustalenie wyników i sporządzenie
protokołu)
- odczytanie protokołu z wyborów;
f) Wybór Rady Sołeckiej
- ustalenie liczby członków rady sołeckiej
- zgłoszenie kandydatów na członków rady sołeckiej
- przeprowadzenie głosowania tajnego (w tym omówienie zasad przeprowadzenia
głosowania, przygotowanie kart do głosowania, ustalenie wyników i sporządzenie
protokołu)
- odczytanie protokołu z wyborów;
g) Zapytania i wnioski;
h) Zamknięcie zebrania.
§2
Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest osobista obecność co
najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, którzy podpisali listę
obecności.
§3
W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganego ąuorum, wybory
przeprowadzi się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych na
zebraniu uprawnionych mieszkańców sołectwa.
§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w formie obwieszczenia Wójta Gminy Michałów o zwołaniu
zebrania wiejskiego sołectwa dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie oraz podaniu do wiadomości mieszkańców
przez rozplakatowanie na terenie poszczególnych sołectw co najmniej na 3 dni przed

wyznaczoną datą zebrania. Wzór obwieszczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT GMINY
Mirosław Walasek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0.66.2018 Wójta Gminy Michałów
z dnia 18 grudnia 2018 r.
L.p

Sołectwo

Uprawnionych

1/5

Data

1.

GORY

269

54

24.02.2019 r.

2.

J E L C Z A MAŁA

45

9

3.

JELCZA WIELKA

92

4.

KAROLÓW

5.

Godzina

Miejsce

Przewodniczący zebrania

uo

świetlica

Andrzej Kwiecień

Pracownik obsługujący
zebranie
Aneta Błaszczyk

12.01.2019 r.

, oo

świetlica

Damian Wleciał

Dorota Purtak

19

17.03.2019 r.

15

świetlica

Andrzej Janusek

Agnieszka Bochen

39

8

31.03.2019 r.

15°°

świetlica Zagajów

Jan Lach

Magda Mazurkiewicz

KOLKOW

70

14

17.02.2019 r.

14

00

świetlica

Andrzej Kwiecień

Joanna Majcher

6.

MICHAŁOW

833

167

27.01.2019 r.

15

00

świetlica

Jarosław Wleciał

A. Socha, P. Jaros

7.

PAWŁOWICE

203

41

12.01.2019 r.

1?

oo

świetlica

Damian Wleciał

Dorota Purtak

8.

POLICHNO

74

15

13.01.2019 r.

15°°

świetlica Przecławka

Wioletta Kocel

Paulina Jaros

9.

PRZECŁAWKA

104

21

13.01.2019 r.

1?

oo

świetlica

Wioletta Kocel

Paulina Jaros

10.

SADKOWKA

31

7

17.02.2019 r.

16

mieszkanie prywatne

Andrzej Kwiecień

Joanna Majcher

11.

SĘDOWICE

433

87

06.01.2019 r.

, oo

świetlica

Michał Klamiński

T. Gajda, J . Majcher

12.

TOMASZÓW

137

28

07.04.2019 r.

, oo

świetlica

Wioletta Kocel

Renata Dąbek-Nocuń

13.

T U R DOLNY

205

41

10.03.2019 r.

00

świetlica

Siekacz Adam

Ewelina Wleciał

14.

T U R GÓRNY

150

30

24.03.2019 r.

15

oo

świetlica

Zych Artur

Monika Grudzień

15.

TUR PIASKI

76

16

10.03.2019 r.

ly

oo

świetlica Tur Dolny

Zych Artur

Ewelina Wleciał

16.

WĘCHADLOW

363

73

20.01.2019 r.

15

świetlica

Jędrszczyk Jan

A. Błaszczyk, A . Pytlak

17.

WROCIERYZ

244

49

03.02.2019 r.

, ou

świetlica

Andrzej Janusek

Edyta Panek

18.

ZAGAJÓW

226

46

10.02.2019 r.

15

00

świetlica

Jan Lach

Katarzyna Bandura

19.

ZAGAJOWEK

134

27

10.02.2019 r.

17

oo

świetlica

Paweł Kula

Katarzyna Bandura

20.

ZAWALE
NIEGOSLAWSKIE

29

6

31.03.2019 r.

]7

oo

mieszkanie prywatne

Zych Artur

Magda Mazurkiewicz

15

5

00

00

5

5

15

00

5

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr O.66.2018 Wójta Gminy Michałów
z dnia 18 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
z dnia
2018 r.
Na podstawie § 24 Statutów sołectw przyjętych uchwałą Nr VI/43/2003 Rady Gminy Michałów
z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz § 4 zarządzenia
Nr 0.66.2018 Wójta Gminy Michałów z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrań
wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwach Gminy Michałów
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa .... , co następuje:
1. W z w i ą z k u z u p ł y w e m kadencji s o ł t y s ó w i rad s o ł e c k i c h zwołuję pierwsze

zebranie wiejskie nowej kadencji dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
sołeckiej sołectwa
, które odbędzie się w dniu
o godzinie
w świetlicy wiejskiej w
2. Na przewodniczącego zebrania wiejskiego wyznaczony został Pan
obejmującego sołectwo.

radny z okręgu

3. Proponowany porządek zebrania:
a) Otwarcie;
b) Przyjęcie porządku obrad;
c) Sprawozdanie rady sołeckiej ze swej działalności;
d) Wybór w glosowaniu jawnym 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej;
e) Wybór sołtysa
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa
- przeprowadzenie głosowania tajnego (w tym omówienie zasad przeprowadzenia
głosowania, przygotowanie kart do głosowania, ustalenie wyników i sporządzenie
protokołu)
- odczytanie protokołu z wyborów;
f) Wybór Rady Sołeckiej
- ustalenie liczby członków rady sołeckiej
- zgłoszenie kandydatów na członków rady sołeckiej
- przeprowadzenie głosowania tajnego (w tym omówienie zasad przeprowadzenia
głosowania, przygotowanie kart do głosowania, ustalenie wyników i sporządzenie
protokołu)
- odczytanie protokołu z wyborów;
g) Zapytania i wnioski;
h) Zamknięcie zebrania.
4. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest osobista obecność co
najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, którzy podpisali listę obecności
tj
osób.
5. W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganego guorum, wybory
przeprowadzi się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych na
zebraniu uprawnionych mieszkańców sołectwa.
WÓJT GMINY

/-/ Mirosław Walasek

