
ZARZĄDZENIE NR 24/2019
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa oraz  Rady Sołeckiej w sołectwie  Bojanów za 
Rzeką 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm. ) oraz Uchwały Nr V/37/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie 
podziału sołectwa Bojanów oraz nadania statutów nowo utworzonym sołectwom zmienionej Uchwałą Nr 
III/25/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa 
Bojanów oraz nadania statutów nowo utworzonym sołectwom,   zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zwołuję zebrania wiejskie celem przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bojanów 
za Rzeką, które odbędzie się 24 marca 2019 roku o godzinie 15.00 w świetlicy wiejskiej przy Przedszkolu 
w Bojanowie 

§ 2. Ustalam  treść zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w sołectwie w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, zostanie podane do 
wiadomości mieszkańców sołectw, o których mowa w § 1, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa oraz 
zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Bojanów. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bojanów. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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Załącznik do Zarządzenia Nr 24 /2019 

Wójta Gminy Bojanów 

z dnia 15 marca 2019 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

WÓJTA GMINY BOJANÓW 

z dnia  15.03.2019 r.  

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Bojanów za Rzeką dnia 24 marca 2019 roku o 

godzinie 15.00 w Świetlicy wiejskiej przy Przedszkolu w Bojanowie   

celem wyboru  Sołtysa oraz  Rady Sołeckiej  

  

Zebranie wiejskie jest upoważnione do przeprowadzenia wyborów w obecności co 

najmniej 20% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  Jeżeli w 

wyznaczonym terminie zebranie nie uzyska obecności wymaganej liczby mieszkańców, 

kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w tym samym dniu o godz. 15.15  

Ponownie zwołane zebranie będzie ważne bez względu na liczbę uczestniczących w 

nim osób uprawnionych do głosowania. 

 

Proponuje się następujący porządek obrad: 

1) Wybór Przewodniczącego zebrania  

2) Stwierdzenie kworum  

3) Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej  

4)  Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5) Zgłaszanie kandydatów na sołtysa. 

6) Głosowanie tajne - wybór sołtysa. 

7) Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru Sołtysa. 

8) Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej. 

9) Głosowanie tajne - wybór członków Rady Sołeckiej. 

10) Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru członków Rady 

Sołeckiej. 

11) Zakończenie Zebrania Wiejskiego. 

 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin  
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