
ZARZĄDZENIE NR 75.2017 

BURMISTRZA DREZDENKA  

z dnia 20 września 2017 roku 

 

w sprawie wyboru Sołtysa jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko – Sołectwa Zagórze 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U.2016.446 ze zm.) w związku z § 18 ust. 1 uchwały nr XLII/393/2017 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Sołectwa Zagórze (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego 2017.1149) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Zwołuję Zebranie Wiejskie dotyczące: 

1)  wyboru Sołtysa sołectwa Zagórze - w  związku z wygaśnięciem kadencji Sołtysa 

sołectwa Zagórze; 

2) uzupełnienia składu Rady Sołeckiej – w związku z rezygnacją członka Rady Sołeckiej 

sołectwa Zagórze; 

3) zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2017 roku; 

4) rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok. 

§ 2. Zebranie Wiejskie Sołectwa Zagórze, o którym mowa w § 1 rozpocznie się  

28 września 2017 roku o godzinie 17:30 w sali wiejskiej w Zagórzu. Prowadzącym zebranie 

będzie Zastępca Burmistrza Drezdenka Andrzej Kozubaj . 

§ 3. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego: 

1) otwarcie i stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego; 

2)  przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego; 

3) wybory Sołtysa sołectwa Zagórze: 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej przez Zebranie Wiejskie składającej się z 3 do 5 

członków w tym Przewodniczącym, 

b) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa oraz przeprowadzenie rekrutacji kandydatów, 

c) sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną, 

d) głosowanie, 

e) podliczenie głosów i sporządzenie protokołu; 

4) uzupełnienie składu Rady Sołeckiej sołectwa Zagórze: 



a) powołanie Komisji Skrutacyjnej przez Zebranie Wiejskie składającej się z 3 do 5 

członków w tym Przewodniczącym, 

b) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa oraz przeprowadzenie rekrutacji kandydatów, 

c) sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną, 

d) głosowanie, 

e) podliczenie głosów i sporządzenie protokołu; 

5) omówienie i zatwierdzenie zmian w planie funduszu sołeckiego na 2017 rok; 

6) omówienie i zatwierdzenie propozycji rozdysponowania środków z funduszu 

sołeckiego na 2018 rok; 

7) zamknięcie Zebrania Wiejskiego.  

§ 4.  Ustala się treść obwieszenia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zagórze 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podlega wywieszaniu na tablicy ogłoszeń 

Sołectwa Zagórze co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie § 19 ust. 1 w związku z § 18 ust. 1 Uchwały Nr 

XLII/393/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2016 roku 

w sprawie Statutu Sołectwa Zagórze (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 

2017.1149) 

BURMISTRZ DREZDENKA 

zwołuje Zebranie Wiejskie sołectwa Zagórze, które  

rozpocznie się 28 września 2017r. o godz. 17:30 w sali 

wiejskiej w Zagórzu. 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego przewiduje: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego. 

2.  Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego. 

3. Wybory Sołtysa sołectwa Zagórze: 

1) powołanie Komisji Skrutacyjnej przez Zebranie Wiejskie składającej się  

z 3 do 5 członków w tym wyłonionym Przewodniczącym Komisji; 

2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa oraz przeprowadzenie rekrutacji 

kandydatów; 

3) sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną; 

4) głosowanie; 

5) podliczenie głosów i sporządzenie protokołu. 

4. Uzupełnienie składu Rady Sołeckiej sołectwa Zagórze: 

1) powołanie Komisji Skrutacyjnej przez Zebranie Wiejskie składającej się  

z 3 do 5 członków w tym wyłonionym Przewodniczącym; 

2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa oraz przeprowadzenie rekrutacji 

kandydatów; 

3) sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną; 

4) głosowanie; 

5) podliczenie głosów i sporządzenie protokołu. 

5. Omówienie i zatwierdzenie zmian w planie funduszu sołeckiego na 2017 rok. 

6. Omówienie i zatwierdzenie propozycji rozdysponowania środków z funduszu 

sołeckiego na 2018 rok. 

7. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.  


