
ORG.0050.35.2021 

Zarządzenie Nr 35/2021 

Wójta Gminy Kobiele Wielkie Kobiele Wielkie 

z dnia  5 sierpnia 2021 roku 

w sprawie ustalenia  terminu i miejsca przeprowadzania wyborów uzupełniających                           

po wygaśnięciu mandatu Sołtysa w sołectwie Orzechów  Gminy Kobiele Wielkie na kadencję 

2018 -2023. 

Działając na podstawie art 26 ust. 1, ark 30 ust, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. w 2020 roku poz. 713 i poz. 1378, z 2021r. poz. 1038) oraz § 21 ust.2  i § 25 

pkt.2 Statutu sołectwa Orzechów stanowiącego załącznik do uchwały od Nr V/31/2019 Rady Gminy 

Kobiele Wielkie z dnia 15 stycznia 2019 roku, (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz, 495 ) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Zwołuję na dzień  19 sierpnia 2021r. o godz. 18.00  w  sali  gimnastycznej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Orzechowie  zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa po wygaśnięciu 

mandatu Sołtysa w sołectwie Orzechów,  Gminy Kobiele Wielkie.      

       2. Wyznaczam przewodniczącego zebrania  P. Józefa Szprucha - Sekretarza  Gminy 

 Kobiele Wielkie. 

3. Zebranie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym w związku z istniejącą  pandemią  

COVID-19 (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniej odległości między 

uczestnikami oraz zapewnione wentylowanie sali). 

 

§ 2. Ustala się projekt porządku obrad zebrania: 

1. Otwarcie zebrania i przedstawienie jego porządku; 

       2.  Zapoznanie zebranych z zasadami przeprowadzenia wyborów na sołtysa; 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne);. 

3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa; 

 4.  Przeprowadzenie głosowania na wybór sołtysa (głosowanie tajne)  i ogłoszenie wyników; 

    5.  Zapytania i wolne wnioski uczestników zebrania; 

    6.  Zamknięcie zebrania. 

 

§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa Orzechów,                      

Gminy Kobiele Wielkie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania poprzez 

rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych w sołectwie Orzechów i zamieszczenie w biuletynie 

informacji publicznej:  bip.kobielewielkie.pl   oraz  na stronie internetowej gminy:  

www.kobielewielkie.pl .  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt 

Henryk Więckowski 

http://www.kobielewielkie.pl/

