Zarządzenie Nr 54/2022
Wójta Gminy Stolno
z dnia 27.04.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Cepno

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r. poz.559 ) w związku z § 18 ust. 3 Statutu Sołectwa Cepno stanowiącego
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 27 stycznia 2017 r. w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stolno ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2017 r. poz.
603 z późn. zm.) , zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z zrzeczeniem się funkcji sołtysa sołectwa Cepno zarządzam
przyprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Cepno.
2. W celu dokonania wyborów sołtysa zwołuję zebranie wiejskie w sołectwie Cepno , które
odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Cepnie .

§ 2. Ustala się treść obwieszczenia o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Cepno, dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Cepno wraz z porządkiem
obrad, stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 3. Obwieszczenie, o którym mowa w §2, podlega podaniu do publicznej wiadomości
mieszkańców sołectwa Cepno, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pracownikowi na stanowisku ds. pomoc
administracyjna Urzędu Gminy Stolno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Stolno
(-) Jerzy Rabeszko

Załącznik do Zarządzenia
Nr 54/2022 Wójta Gminy Stolno
z dnia 27.04.2022 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie Zarządzenia Nr 54/2022 Wójta Gminy Stolno
z dnia 27.04.2022 roku
na podstawie z § 18 ust. 3 Statutu Sołectwa Cepno stanowiącego załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stolno ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2017 r. poz. 603
z późn. zm.)
Wójt Gminy Stolno
zwołuje
zebranie wiejskie sołectwa Cepno, które odbędzie się 11 maja 2022 r., o godz. 17.00,w
świetlicy wiejskiej w Cepnie.
Jeżeli w wyznaczonym wyżej terminie nie będzie uczestniczyło w zebraniu wiejskim
co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania, zebranie wiejskie odbędzie się
w drugim terminie tj. tego samego dnia po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania.
Porządek obrad zebrania wiejskiego:
Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności przez Wójta,
Wybór Przewodniczącego obrad,
Sprawozdanie Sołtysa z działalności za okres sprawowania funkcji,
Wybór Komisji Skrutacyjnej,
Zgłoszenie kandydatów w wyborach uzupełniających Sołtysa, autoprezentacja
kandydatów,
6. Głosowanie tajne i wybór uzupełniający Sołtysa,
7. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających Sołtysa,
8. Przekazanie prowadzenia Zebrania Wiejskiego wybranemu Sołtysowi,
9. Podatki i opłaty lokalne na 2022 rok,
10. Budżet Gminy Stolno na 2022 rok ,
11. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (FS) na 2022 r., w tym
wprowadzenie ewentualnych zmian do FS,
13. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania,
14. Zakończenie zebrania wiejskiego.
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