
UCHWAŁA NR XI/139/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Jaszyce.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35-36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/102/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica 
z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebnica, Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Zarządza przeprowadzenie wyboru sołtysa w Sołectwie Jaszyce w dniu 17 grudnia 2019 roku 
o godzinie 16 30. Wybowy odbędą się w miejscu wspólnych spotkań mieszkańców pod wybudowaną wiatą.

§ 2. 1. Ustala się następujący tryb zebrania oraz sposób jego przeprowadzenia, o którym mowa w Statucie 
sołectwa:

1) Termin i miejsce zebrania sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty 
w sołectwie. Poinformowanie mieszkańców wsi powinno nastąpić na 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

2) Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez jego uczestników.

3) W porządku dziennym zebrania należy przewidzieć między innymi:

a) wybór przewodniczącego obrad, wybór Komisji Skrutacyjnej (komisja do przeprowadzenia i obliczenia 
wyników głosowania),

b) wybór sołtysa,

4) Uczestnicy zebrania wybierają sołtysa w głosowaniu tajnym.

5) Tajne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki Komisja Skrutacyjna.

6) Prawomocność wyborów wymaga obecności co najmniej 1/5 uprawinonych do głosowania mieszkańców 
sołectwa.

7) Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników i może 
odbyć się w tym samym dniu, który ustalony został dla odbycia zebrania w pierwszym terminie, po upływie 
15 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie.

8) Treści punktów 1, 6, 7 winny być zawarte w zawiadomieniu sołtysa (informacji) o terminie zwołanego 
zebrania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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