ZARZĄDZENIE NR 95.2019
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Michałów
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz § 25 ust. 1 oraz § 26 ust. 1 i 3 Statutu Sołectwa Michałów stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały nr XXX.254.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Michałów Gminy Halinów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 poz. 1709), zmienionego uchwałą
nr VII.77.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw
Gminy Halinów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 poz. 5658), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Michałów.
§ 2. Zebranie Wiejskie Sołectwa Michałów w celu dokonania wyborów, o których mowa w § 1 zwołuję na
dzień 8 sierpnia 2019 r. o godz. 17:30 w budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie 74, z następującym
porządkiem obrad:
1) otwarcie zebrania;
2) wybór przewodniczącego zebrania;
3) sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję;
4) dyskusja nad sprawozdaniem;
5) powołanie komisji skrutacyjnej;
6) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;
7) przeprowadzenie głosowania;
8) ogłoszenie wyników wyborów;
9) podział funduszu sołeckiego na 2020 rok;
10) sprawy różne;
11) zamknięcie zebrania.
§ 3. W przypadku nie uzyskania quorum w terminie wyznaczonym w § 1, Zebranie Sołectwa Michałów
w celu dokonania wyboru odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:00.
§ 4. Zebranie, o którym mowa w § 3 jest prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nim
udział.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Halinowa.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie, na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Michałów.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

