ZARZĄDZENIE NR 132/2018
BURMISTRZA SŁUBIC
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Świecko
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 20 w związku z § 25 ust. 1 pkt 2 i 3 statutu
sołectwa Świecko uchwalonego uchwałą nr XVIII/186/04 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice - sołectwa
Świecko (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2004 r. nr 62,
poz. 1054, zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Na skutek wygaśnięcia mandatu sołtysa, w związku z rezygnacją dotychczasowego
sołtysa sołectwa Świecko - Pana Ryszarda Ostrowskiego, zarządzam wybory uzupełniające
sołtysa sołectwa Świecko.
§ 2. 1. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Świecko w celu przeprowadzenia wyborów,
o których mowa w § 1 na dzień 28 maja 20118 r. (poniedziałek) na godzinę 1900. Na
przewodniczacego zebrania wyznaczam Panią Barbarę Banaśkiewicz.
2. O ile w wyzanczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną
przeprowadzone w tym samym dniu, 30 minut później bez względu na liczbę osób
uczestniczących w zebraniu.
3. Miejscem zebrania będzie świetlica wiejska w Świecku.
4. Ustalam treść ogłoszenia o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Świecko, jak w załączniku
do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Administracyjnego.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Świecko i w Urzędzie Miejskim
w Słubicach, a także poprzez zamieszczenie zarządzenia na stronie internetowej urzędu
www.slubice.pl

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

www.bip.slubice.pl , na co

najmniej 14 dni przed datą zebrania.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 132/2018
Burmistrza

Słubic

z dnia 10 maja 2018 r.

wzór ogłoszenia
Ogłosznie Burmistrza Słubic
Podaję do wiadomości publicznej mieszkańców sołectwa Świecko, iż zarządzeniem nr
132/2018 Burmistrza Słubic z dnia 10 maja 2018 r., zwołuję zebranie wiejskie sołectwa
Świecko na dzień 28 maja 2018 r. na godz. 1900
w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa.
Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Świecku.
Proponowany porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania
(obecność 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu w pierwszym terminie,
w drugim terminie, tj. o godz. 1930 bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu).
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa, głosowanie i ustalenie wyniku wyborów.
4. Sprawy bieżące i zamknięcie zebrania.
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