Zarządzenie Nr 21/19
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej sołectwa ()trio i zwołania zebrania
wiejskiego dla dokonania wyborów.
Na podstawie § 26 ust. 1 i 3 statutu sołectwa Ośno, nadanego uchwalą
Nr IX/60/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu
Ośno (Dz. Urz. Woj. Porn. z dn. 07.07.2015 r., poz.2093),
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory sołtysa i rady soleckiej sołectwa ()trio na dzień 7 lutego 2019 r.
§ 2. Zwołuje się zebranie wiejskie sołectwa Ośno w celu dokonania wyborów, o których mowa
w § 1, na dzień 7 lutego 2019 r. (czwartek) na godzinę 16.00w Szkole Podstawowej w Liczu.
§ 3. Proponuje się następujący porządek zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.
4. Złożenie przez sołtysa sprawozdania (w formie pisemnej) z jego działalności
oraz z działalności rady soleckiej w roku 2018.
5. Przyjęcie przez zebranie wiejskie sprawozdania sołtysa, w drodze głosowania- podjęcie uchwały
w tej sprawie).
6. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady soleckiej:
1) odczytanie zebranym określonych w rozdziale 5 statutu sołectwa zasad i trybu wyborów
organów sołectwa,
2) wybór (w glosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie 3 osób spośród uczestników
zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie
jej przewodniczącego,
3) wybory sołtysa:
a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
b) przeprowadzenie glosowania tajnego (przygotowanie i wydanie glosującym kart
do glosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością glosowania),
c) ustalenie wyników glosowania,
d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
e) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa.
4) wybory członków rady soleckiej:
a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na członków rady soleckiej
b) przeprowadzenie glosowania tajnego (przygotowanie i wydanie glosującym kart
do glosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością glosowania),
c) ustalenie wyników glosowania,
d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
e) ogłoszenie wyników wyborów do rady soleckiej.

7. Informacja na temat funduszu soleckiego.
8. Informacja Wójta o realizacji zadań gospodarczych i budżetu w roku 2018.
9. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy.
10. Przedstawienie mieszkańcom sołectwa budżetu gminy na rok 2019.
11. Informacja na temat stopnia realizacji zobowiązań podatkowych przez podatników z terenu gminy
i sołectwa za rok 2018.
12. Informacja na temat wysokości stawek podatków i opłat

(śmieci), obowiązujących

w gminie Kwidzyn w roku 2019.
13. Informacja na temat obowiązkowych ubezpieczeń rolników (ubezpieczenia OC rolników
i ubezpieczenia budynków rolniczych).
14. Inne informacje dla mieszkańców sołectwa.
15. Dyskusja na temat potrzeb inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w gminie i sołectwie
i zgłaszanie przez zebranie wiejskie uwag i wniosków w tym zakresie.
16. Wolne wnioski i zapytania.
§ 4. 1. Ustala się treść ogłoszenia Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Ośno dla wyboru sołtysa i
Rady Sołeckiej, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
sołectwa °trio począwszy od dnia 24 stycznia 2019 r. do dnia zebrania.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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