
ZARZĄDZENIE NR 56/2017 
Wójta Gminy Kluczewsko 
z dnia 27 listopada 2017 roku 

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających 
na funkcję sołtysa w sołectwie Łapczyna Wola 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 25 i 26 Statutu Sołectwa Łapczyna Wola 
zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/17/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 czerwca 2011 
roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla działających na terenie Gminy 
Kluczewsko zarządzam co następuje: 

§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji sołtysa sołectwa Łapczyna Wola zwołuję 
zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa 
Łapczyna Wola. 

§ 2. Ustalam termin przeprowadzenia wyborów na dzień 5 grudnia 2017 roku (wtorek) o 
godzinie 18 0 0 . 

§ 3. Ustalam miejsce przeprowadzenia wyborów - Remiza OSP w Łapczynej Woli. 

§ 4. Na Przewodniczącego zebrania wyznaczam Pana Andrzeja Jaśkiewicza - Sekretarza 
Gminy Kluczewsko. 

§ 5. Proponowany porządek zebrania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy, sołectwa Łapczyna Wola oraz zamieszczeniu na stronie internetowej 
Gminy Kluczewsko. 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 56/2017 
Wójta Gminy Kluczewsko 

Z dnia 27 listopada 2017 roku 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku. 

3. Dokonanie wyboru sołtysa: 

1) Odczytanie ze statutu sołectwa trybu wyboru sołtysa 

2) Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 

osobowym. 

3) Przeprowadzenie wyborów sołtysa. 

a) Przyjęcie przez Komisję Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa, 

b) Przeprowadzenie głosowania tajnego (przygotowanie i wydanie głosującym kart do 

głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania), 

c) Ustalenie wyników głosowania, 

d) Sporządzenie protokołu o wynikach wyboru sołtysa, 

e) Ogłoszenie wyników wyborów 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Zakończenie zebrania. 


