UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,
poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 8 ust. 2 statutów sołectw, stanowiących załączniki Nr 1-31 do uchwały Nr
VI/42/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw gminy
Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015, poz. 1198) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się przeprowadzenie na terenie gminy wyborów sołtysów i rad sołeckich w terminie od
11 lutego 2019 roku do 30 marca 2019 roku.
2. Wyboru sołtysów i rad sołeckich dokonają zebrania wiejskie.
§ 2. Ustala się następujący tryb zwołania zebrań, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz ich przeprowadzenia:
1) zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką; w przypadku braku sołtysa zebranie
zwołuje Burmistrz Choroszczy;
2) o zwołanym zebraniu informuje się mieszkańców poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień,
godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek dzienny w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozplakatowanie informacji powinno nastąpić na 7 dni przed ustaloną datą zebrania;
3) zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez jego uczestników;
4) w porządku dziennym zebrania należy przewidzieć m. in.:
a) wybór przewodniczącego zebrania,
b) złożenie sprawozdań z działalności rad sołeckich i sołtysa wsi,
c) wybór komisji skrutacyjnej (do przeprowadzenia obliczenia wyników głosowania),
d) wybór sołtysa,
e) wybór rady sołeckiej;
5) uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym oddzielnie wybierają sołtysa oraz od 3 do 5 członków rady sołeckiej;
6) tajne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna;
7) prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do
głosowania; zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników
i może odbyć się ono w tym samym dniu, po upływie 30 minut,
8) treść pkt 7 powinna być zawarta w zawiadomieniu o terminie zwołanego zebrania.
§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Choroszczy do udzielenia dotychczasowym organom samorządu
mieszkańców wszechstronnej pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyborów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
wyborów sołtysa i rad sołeckich oraz przewodniczących i członków zarządu osiedla.

Id: 4DA364C9-5144-4120-8CA3-3FFE8F84A324. Podpisany

Strona 1 z 2

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy
mgr Beata Marlena Jeżerys
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