ZARZĄDZENIE NR 29/2022
WÓJTA GMINY LUBACZÓW
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie w Dąbków
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1372 oraz § 27 ust. 1 statutu sołectwa Dąbków stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Lubaczów Nr XVI/178/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbków (Dziennik
Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 22 poz. 544),
Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory sołtysa sołectwa Dąbków.
§ 2. 1. W celu dokonania wyboru sołtysa zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24.04.2022 r.
o godzinie 10:30.
2. Miejscem zebrania będzie świetlica wiejska w Dąbkowie.
§ 3. Proponuję następujący porządek zebrania wiejskiego:
1) otwarcie zebrania wiejskiego,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku obrad,
3) wybór przewodniczącego zebrania,
4) omówienie zasad wyborczych odnoszących się do wyboru sołtysa,
5) powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa,
6) przyjęcie przez komisję Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
7) przeprowadzenie głosowania tajnego,
8) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,
9) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru sołtysa,
10) wolne wnioski i informacje,
17) zamknięcie zebrania.
§ 4. Ustalam treść obwieszczenia o zwołaniu wyborczego wiejskiego zebrania wyborczego
Dąbków dla wyboru sołtysa, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w sołectwie

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie
Dąbków i opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Lubaczów.

w sołectwie

na

tablicach

ogłoszeń

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel
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Załącznik do zarządzenia Nr 29/2022
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 28 lutego 2022 r.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LUBACZÓW
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów sołtysa w sołectwie Dąbków
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372 oraz § 27 ust. 1 statutu sołectwa Dąbków stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Lubaczów Nr XVI/178/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbków (Dziennik
Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 22 poz. 544),
podaje się do publicznej wiadomości
mieszkańców sołectwa Dąbków
§ 1. Informację o zwołaniu zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów sołtysa w sołectwie Dąbków, które
odbędzie się w dniu 24.04.2022 r. o godzinie 10:30.
§ 2. Miejscem zebrania będzie świetlica wiejska w Dąbkowie.
§ 3. Proponuje się następujący porządek zebrania wiejskiego:
1) otwarcie zebrania wiejskiego,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku obrad,
3) wybór przewodniczącego zebrania,
4) omówienie zasad wyborczych odnoszących się do wyboru sołtysa,
5) powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa,
6) przyjęcie przez komisję Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
7) przeprowadzenie głosowania tajnego,
8) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,
9) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru sołtysa,
10) wolne wnioski i informacje,
17) zamknięcie zebrania.
§ 4. Informuje się mieszkańców, iż zgodnie z § 24 ust. 1 statutu sołectwa Dąbków sołtys wybierany jest
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców
sołectwa uprawnionych do głosowania.
Dla dokonania wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 mieszkańców
posiadających czynne prawo wyborcze.
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W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, przeprowadza się wybory na
zebraniu wiejskim w drugim terminie, tj. po upływie 30 minut od pierwszego zebrania, na którym warunek 1/10
liczby osób nie obowiązuje.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel
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