•

Zarządzenie Nr 51 /2015
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zarządzenia wyborów do organu wYkonawczego jednostki
pomocniczej Gminy Lipnik - sołtysa wsi Słoptów.
Na podstawie art.36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz U
z 20l3r, poz.594) oraz S 36 ust.! pkt.2. i ust.2, w związku z S 28 ust.2 i 3 Statutu
Sołectwa Słoptów uchwalonego Uchwałą Nr IV /24 / 2003 roku Rady Gminy w
Lipniku z dnia 13 marca 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
z 2003r, Nr 84, poz. 862 ) zarządzam co następuje:

SI
W związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa Sołectwa Słoptów spowodowanego złożoną na
piśmie rezygnacją z wykonywania obowiązków przez pełniącego tę funkcję Pana Ryszarda
Sztabę, wybranego na czas kadencji 20 I4- 2018 ,zarządzam
przeprowadzenie wyborów
uzupełniających na sołtysa Sołectwa Słoptów.
S2
l. Ustala się następujący haromonogram zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa
Słoptów:
l). Miejscem zebrania jest budynek Remizy OSP w Słoptowie.
2). Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 10 lipca 2015 r. (tj. piątek) o godz.
ł8.00 - pienvszy termin zebrania,
a w przypadku braku kworum w pierwszym
terminie, ustala się drugi termin zebrania w dniu 10 lipca 2015 roku, ( tj. piątek)
na godz. 18.30.
2. Harmonogram przeprowadzenia i obsługi zebrania wiejskiego zawiera Załącznik do
Zarządzenia.
S3
Na przewodniczącego zebrania wiejskiego wyznacza się radną Rady Gminy w Lipniku
Mariannę Leśko z okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Słoptów.

S4
Ustala się następujący projekt porządku obrad zebrania wiejskiego sołectwa Słoptów :
l. 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 Słoptów:
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
2014 -2018.
5. Sprawy różne, wolne wnioski - dyskusja,
6. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Słoptów co najmniej na trzy
dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Lipnik.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

