
Lipnik, dnia 17 lipca  2012 r.  
 

ZAWIADOMIENIE  
 

Wójta Gminy Lipnik 
dla mieszkańców sołectwa Włostów 

 
o zebraniu wiejskim – wyborczym na którym dokonany ma być 
wybór sołtysa sołectwa Włostów. 
 
   Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Włostów, Ŝe  
w związku wygaśnięciem mandatu sołtysa Sołectwa Włostów spowodowanego 
złoŜoną na piśmie rezygnacją z wykonywania  obowiązków przez pełniącego tę 
funkcję Pana Kaptur Przemysław wybranego na kadencję 2010 – 2014, 
Zarządzeniem Nr 23/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 lipca 2012 roku 
podjęto decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lipnik na sołtysa wsi  

w sołectwie Włostów. 
 
Zebranie wyborcze odb ędzie si ę budynku „Zespołu Szkół we Włostowie” 

w dniu 5 sierpnia 2012 r .( niedziela) godz.17.00  - pierwszy termin  zebrania. 
Dla prawomocno ści zebrania wymagana jest obecno ść co najmniej 1/5 
uprawnionych mieszka ńców sołectwa, a w przypadku braku kworum w 
pierwszym terminie, ustala si ę II termin  równie Ŝ na dzień 5 sierpnia 2012 r. 
(niedziela) na godz. 17.30  – w tym terminie przeprowadza si ę wybory 
uzupełniaj ące sołtysa sołectwa Włostów ju Ŝ bez wzgl ędu na liczb ę obecnych 
na zebraniu mieszka ńców sołectwa.  

 
Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego  sołectwa Włostów: 
 

1. Otwarcie  zebrania przez przewodniczącego zebrania. 
2. Wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru 
sołtysa, sporządzenia protokołu i ogłoszenia wyników wyborów.  
3. Wybór sołtysa  sołectwa Włostów: 
      a) przedstawienie zasad przeprowadzenia głosowania tajnego przez  
          Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej na podstawie  Statutu Sołectwa.   
          -     zgłaszanie kandydatów  na sołtysa, 
          -     zamknięcie listy zgłoszeń  kandydatów, 
          -     przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną,  
          -     ogłoszenie  wyników wyborów , 
       b) podjęcie  uchwały w sprawie wyboru sołtysa wsi . 
4.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Rady Sołeckiej w kadencji  
2010  -2014. 
5. Przedstawienie / Projektu / Uchwały Nr …. Rady Gminy w Lipniku z dnia …..  2012r  

w sprawie podziału gminy Lipnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu wyborczym. 

6.  Sprawy róŜne ,wolne wnioski – dyskusja. 
7.   Zamknięcie zebrania wiejskiego. 

      
     Józef Bulira 
 
Wójt Gminy Lipnik 


