
ZARZĄDZENIE   Nr 41/2015 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 9 marca 2015 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rososzyca 

 

 

          Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zmianami) oraz   § 7 ust.4 i § 21   uchwały Nr V/50/2011 Rady 

Gminy Sieroszewice  z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rososzyca  

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2011, Nr 177 poz. 2868). 

 

                                                          zarządzam co następuje: 

§ 1.  Przeprowadzić wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rososzyca na kadencję                 

2015-2019. 

 

§ 2.1  Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Rososzyca w celu dokonania wyborów, o których 

mowa w § 1 na dzień 25 marca  2015 roku  na godzinę 19:00   w sali wiejskiej w Rososzycy. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną 

przeprowadzone w tym samym dniu o godz. 19:15 bez względu na liczbę osób w nim 

uczestniczących.  

 

§ 3.  Proponuję następujący porządek  zebrania wiejskiego: 

1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta, 

2) złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za całą kadencję, 

3) przedstawienie przez sołtysa informacji o aktualnym stanie środków finansowych, 

4) wybór komisji skrutacyjnej, 

5) wybór sołtysa, 

6) wybór rady sołeckiej, 

7) wolne wnioski i zapytania. 

 

§4. Ustalam treść zawiadomienia o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Rososzyca dla 

wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa 

Rososzyca.    

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



Uzasadnienie do  

Zarządzenia Nr 41/2015  

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 9 marca 2015 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rososzyca 

 

 

W związku z §7 ust. 4 uchwały Nr V/50/2011 Rady Gminy Sieroszewice  z dnia 9 maja 

2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rososzyca kadencja sołtysa i rady sołeckiej 

trwa 4 lata. Ostatnie wybory sołtysa i rady sołeckiej odbyły się w terminie od dnia 10 lutego 

2011 roku do dnia 15 marca 2011 roku na terenie Gminy Sieroszewice.  

W związku z powyższym należy dokonać wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej na nową  

4-czteroletnią kadencję 2015-2019, w tym celu wójt gminy zgodnie z §21 wyżej wym. 

uchwały zwołuje zebranie wiejskie określając  miejsce, dzień i godzinę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2015 

        Wójta Gminy Sieroszewice  

                 z dnia  9 marca 2015 r.  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia …………………………….. 

 

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Rososzyca dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  

 

 Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Rososzyca, iż zarządzeniem Nr 

………………Wójta Gminy Sieroszewice z dnia …………………… zostało zwołane na dzień 

……………… 2015 roku w sali ……………………………. na godz. ………………… zebranie wiejskie 

sołectwa Rososzyca dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2015-2019.  

 

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną 

przeprowadzone w tym samym dniu o godz. ……….. bez względu na liczbę osób w nim 

uczestniczących.  

 

Proponuję  następujący porządek  zebrania wiejskiego: 

1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta, 

2) złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za całą kadencję, 

3) przedstawienie przez sołtysa informacji o aktualnym stanie środków finansowych, 

4) wybór komisji skrutacyjnej, 

5) wybór sołtysa, 

6) wybór rady sołeckiej, 

7) wolne wnioski i zapytania. 

 


