
ZARZĄDZENIE NR 183/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie organizacji uzupełniających wyborów sołtysa i członków Rady Soleckiej wsi Kruków

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. 2022 r.
poz.559) i § 18ust. 1 uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.02.2019 r. w sprawie nadania
statutów sołectwom Gminy Żarów zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie uzupełniających wyborów sołtysa i członków Rady Soleckiej  wsi Kruków
podczas zebrania wiejskiego w dniu 25.10.2022 r., godz. 17.00, miejsce: świetlica wiejska w Krukowie.

§ 2. Proponuję następujący porządek obrad zebrania wiejskiego:

1) otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności

2) wybór przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców sołectwa

3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania

4) wybór komisji skrutacyjnej

5) zgłaszanie kandydatów na sołtysa

6) głosowanie

7) ogłoszenie wyniku głosowania

8) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej

9) głosowanie

10) ogłoszenie wyniku głosowania.

§ 3. Techniczną obsługę przeprowadzanych wyborów w sołectwie Kruków zapewnia Burmistrz i w tym celu
wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Uzasadnienie

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Kruków wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz Miasta Żarów usta-
lając miejsce, dzień, godzinę i porządek zebrania wiejskiego. W dniu  9 września 2022 r. do Burmistrza Miasta Ża-
rów wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Andrzeja Grabowskiego Sołtysa Sołectwa Kruków z pełnienia funkcji Soł-
tysa  z dniem 5 września 2022 r. Jedna osoba z  Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji zmarła natomiast Prze-
wodnicząca Rady Sołeckiej w Krukowie Pani Magdalena Rypan  zamierza kandydować w zbliżających się wybo-
rach na Sołtysa wsi Kruków.
W związku z zaistniałą sytuacją należy zarządzić przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady So-
łeckiej w Krukowie na okres do upływu 5 letniej kadencji.
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