ZARZĄDZENIE NR 105.2019
^..—. •• —- BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej w sołectwie Drawiny.

Na podstawie art. 30 ust. l i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. póz. 506 ze zm.) oraz § 18 ust. li § 19 ust. l uchwały

m' XLII/370/2017 Rady Miejskiej w Drezdenka z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu
Sołectwa Drawiny (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017r. póz. l 119) zarządzam, co następuje:

§ l. Zarządzam wybory Rady Sołeckiej w sołectwie Drawiny.

§ 2. Zwołuję Zebranie Wiejskie w sołectwie Drawiny, w celu dokonania wyborów,

o których mowa w § l na dzień 4 września 2019 roku (środa) na godzinę 16.00,
w sali wiejskiej w Drawinach, Drawiny 21 66-530 Drezdenko.

§3.
l. Ustalam treść obwieszczenia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w sołectwie Drawiny dla
wyboru Rady Sołeckiej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Drawiny dla wyboru Rady
Sołeckiej zostanie podane do wiadomości mieszkańców sołectwa Drawiny w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
zostanie zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia i prowadzenie wyborczego Zebrania Wiejskiego powierzam
Zastępcy Burmistrza Drezdenka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr

105.2019
Burmistrza Drezdenka

z dnia 21 sierpnia 2019r

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 21 sierpnia 2019 roku
o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Solechyie Drawiny
dnia 4 września 2019 roku (środa), godzina 16°°
dla dokonania wyborów członków Rady Sołeckiej
Proponuje się następujący porządek obrad:
l) otwarcie Zebrania Wiejskiego;
2) stwierdzenie kworum, dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagana jest
obecność co najmniej 20% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
O ile w wyznaczonym terminie (godzina 16 ) na wyborczym Zebraniu Wiejskim nie ma
wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza się po upływie 30 minut, po sprawdzeniu listy

obecności, bez względu na liczbę obecnych mieszkańców Sołectwa (§19 ust. 2 i 3 Statutu
Sołectwa Drawiny);

3) wybór Komisji Skrutacyjnej;
4) przedstawienie zasad i trybu wyboru członków Rady Sołeckiej;
5) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej;
6) głosowanie tajne - wybór członków Rady Sołeckiej;
7) ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru członków Rady

Sołeckiej;
8) wolne wnioski i zapytania;
9) zakończenie Zebrania Wiejskiego.

