
Z A R Z Ą D Z E N  I  E  Nr  1/2011 

Przewodniczącego Rady Gminy Gózd 

z dnia  17 stycznia  2011 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców 

wsi w gminie G ó z d  na VI kadencję 2011-2015 

 

 

Na   podstawie  §  21  Statutu  Sołectwa  zatwierdzonego Uchwałą  

Nr V /30 /2003 Rady Gminy Gózd z dnia 12 lutego 2003 roku ze zmianami 

zatwierdzonymi uchwałą Nr LXII/282/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30 

września 2010r. 

 

§ 1. 

 

Zarządzam przeprowadzenie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi  

w gminie  G ó z d  na VI  kadencję i ustalam harmonogram zebrań wiejskich 

stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Obsługę zebrań wyborczych powierzam Wójtowi Gminy G ó z d. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 

 
 
Przewodniczący Rady  
   Gminy Gózd  
 
Waldemar Żaczek 

 
 
 



 
 
Gózd, dnia …………..2011r. 
 

 
M I E S Z K A Ń C Y   SOŁECTWA 
 
…………………………………… 

 
 
                Na podstawie § 21 pkt.1 Statutu Sołectwa …………………………. 

niniejszym zwołuję  na  dzień   ……….…………………2011r.  

tj./…………………../ na godzinę ………… w lokalu ………………………… 

 zebranie wiejskie w celu wyboru organów sołectwa. 

Porządek zebrania: 
 
1. Otwarcie zebrania przez Radnego. 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Sprawozdanie  z działalności  sołtysa  i rady  sołeckiej  za  okres  kadencji  
    2007-  2011. 

a/ wystąpienie sołtysa, 
b/ dyskusja. 

4. Wybory organów samorządu mieszkańców wsi; 
a/ powołanie komisji skrutacyjnej, 
b/ zgłaszanie kandydatów na sołtysa, 
c/ zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej, 
d/ głosowanie i ustalenie wyników głosowania. 

5. Sprawy różne / zapytania, wolne wnioski /. 
6. Zakończenie zebrania. 
 
 
Jednocześnie informuję, że dla dokonania ważnego wyboru sołtysa wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. O ile w 
wyznaczonym dniu i godzinie nie będzie niezbędnego qworum wybory mogą być 
przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa w tym samym dniu 
po odczekaniu 30 minut. 
 
 
Bardzo proszę o liczny udział w zebraniu. 
 

Przewodniczący Rady 
     Gminy Gózd 
 
Waldemar Żaczek 


