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UCHWAŁA NR III/16/18
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 36 ustawy z dnia 8 marca 2018 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie gminy wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
w terminie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2019 r.
2. Wybór sołtysów i członków rad sołeckich dokonują zebrania wiejskie.
§ 2. Ustala się następujący tryb zwołania zebrań, o których mowa w § 1, pkt 2 oraz ich przeprowadzenia:
1) zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką,
2) sołtys o zwołanym zebraniu informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji
zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek zebrania w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej wsi z zachowaniem terminu siedmiu dni przed ustaloną datą zebrania
i uwzględnieniem informacji o warunkach zwołania drugiego zebrania,
3) zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez jego uczestników,
4) w porządku zebrania należy przewidzieć m. in.
a) wybór przewodniczącego obrad,
b) złożenie sprawozdania z działalności rady sołeckiej i sołtysa w bieżącej kadencji,
c) informację o aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie /referuje Radny Rady Gminy/,
d) wybór komisji skrutacyjnej /komisji do przeprowadzenia i obliczenia wyników głosowania/,
e) wybór sołtysa,
f) wybór rady sołeckiej,
5) uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym oddzielnie wybierają sołtysa oraz członków rady sołeckiej
w ilości określonej w statucie sołectwa,
6) tajne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna,
7) prawomocność zebrania odbywającego się w ustalonym terminie wymaga udziału co najmniej 30 % stałych
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,
8) zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników i może
odbyć się ono w tym samym dniu /po pół godzinnej przerwie od wyznaczonej ,,godziny rozpoczęcia
zebrania w pierwszym terminie”/,
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9) po wyborach oraganów samorządu mieszkańców wsi do Urzędu Gminy należy przekazać:
a) protokół z zebrania,
b) protokół komisji skrutacyjnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Anatol Romańczuk

