
ZARZĄDZENIE Nr 15/2019
Wójta Gminy Fałków

z dnia 8 kwietriia 2019 r.

w sprawie przeprowadzeniawyborów soltysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fałków

Na podstawię art.36 ust2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U,
z 20|9 r. poz. 506) w związku z $ 19 ust 2 statutów sołectw stanowiących załączniki od nr 1

do nr 19 do uchwały Nr V/45l2019 Rady Gminy w Fałkowię z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie
nadania statutów sołectwom połozonym na terenie Gminy Fałków (Dz,Urz. Woj. Swiętokrzyskiego
z dnia25 marca2019 r. poz. 1378) zarzqdzam. co następuje :

$1

Ustalam terminy i miejsce zebrań wiejskich przeprowadzanych w celu wyborów sołtysów i rad

sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Fałków zgodnie z harmonogramem

stanowiącymzałącznlk nr 1 do niniejszego zarz4dzen|a,

$2

Dla prawomocności Zębrania Wiejskiego niezbędna jest obecnoŚć co najmniej I0% uprawnionych

mieszkańców sołectwa. W przypadku braku quorum w pierwszym termin|e Wznaczam drugt

termin zebtaniapo upływie 30 minut po pierwszym terminiebezwzg|ędu na Iiczbę obecnych.

s3
Ustalam wzory kart do głosowania i innych formularzy wyborczych stosowanych w wyborach

sołtysów oraz czł.onków rad sołeckich na terenie Gminy Fałków, stanowiące załącznlkt do

niniej sze go zarządzenia:

1) karta do głosowania w wyborach sołtysa w formacie A5 - załqcznlknr 2,

2) kartado głosowania w wyborach sołtysa (eden kandydat) w formacie A6 - załącznik nr 3, . 
.

3) kańa do głosowania w wyborach członków rady sołeckiej w formacie A5 - załącznlknr 4,

4) karta do głosowania w wyborach członków rady sołeckiej (równa ltczba kandydatów)

w formacie A5 - zał'ącznik nr 5'

5) protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów sołtysa - załącznlknr 6,

6) protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów sołtysa (eden kandydat) - załączntknr 7,

7) protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów członków rady sołeckiej - załącznik nr 8'

8) protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów członków rady sołeckiej (równa |tczba

kandydatów) - zatącznik nr 9,

9) protokół z losowania przęprowadzonego dla wyboru sołtysa/członków rady sołeckiej - załącznik

nr 10,

l 0) protok ół z zebrania wiej skie go _ Zał'ącznik nr 1 1 .



$4

Ustanawiam Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich w osobie Barbary Badelskiej - Inspektora ds.

administracyjnych i ewidencj i ludności.

$s.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Fałkow.

$6

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Gminy Fałków, na stronie internetowej Gminy Fałków oraz fia tablicach ogłoszeń

w poszczególnych sołectwach w formie zawiadomienia stanowiącego załącznlk nT 12 do

nini ej s ze go zar ządzenia.

$7

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

wÓJ
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Za|qcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Fałków z dnia 8 kwietnia 2019 r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCHW SOŁECTWACH GMINY FAŁKow

Lp Data i godzina
zebrania Sołectwo Lokal

Przewodniczący
zebrania

1

r5.04.2019
I termin 18.00
II termin 18.30
(poniedziałek)

Gustawów Autobus Chudy Antoni

2.

15.04.2019
I tęrmin l8.00
II termin 18.30
(poniedziałek)

Studzieniec Straznica OSP Wasowicz Krvstyna

a
J.

16.04.2019
I termin 18.00
lI termin 18.30

(wtorek)

Olszamowice Swietlica Bartos Bosusław

4.

16.04.2019
I termin 18.00
II termin 18.30

(wtorek)

Stanisławów Autobus Auguścik Alina

5.

17.04.2019
I termin 18.00
II termin 18.30

(wtorek)

W4sosz Strażnica oSP Muskała Jozef

6.

t7.04.f0r9
I termin 18.00
II termin 18.30

(wtorek)

Smyków Autobus Domański Stanisław

23.04.2019
I termin 16.30
II termin 17.00

(wtorek)

Sulborowice Świetlica Wychowałek Urszula

8.

f3.04.2019
I termin 18.00
II termin 18..30

(wtorek)

Papiernia Świetlica Jakubczyk Renata

9.

23.04.2019
I termin 18.00
II termin 18.30

(wtorek)

Turowice Straznica OSP Wołczyk GraŻyta

10.

24.04.2019
I termin 18.00
II termin 18.30

(środa)

Starzechowice Straznica OSP Szokalska Justyna

11.

24.04.2019
I termin 18.00
ll termin 18.30

(środa)

Zbojno Strażnica oSP Kwiatkowska Gabriela



12,

24.04.2019
I termin 18.00
II termin 18.30

(Środa)

Pląskowice Autobus Obaruanek lozef

13.

2s.04.2019
I termin 18.00
II termin 18.30

(czwartek)

Wola Szkucka Świetlica Mularczyk Zbtgntew

14.

25.04.2019
I termin 18.00
lI termin 18.30

(czwartek)

Budy Autobus Baran Grzes.orz

15.

26.04.2019
I termin 18.00
lI termin 18.30

(piątek)

Skórnice Swietlica Gonerka Mał'gorzata

16,

26.04.2019
I termin 18.00
lI termin 18.30

(piątek)

Sułków Autobus Swiderska Sylwia

17.

27.04.2019
I termin 18.00
II termin 18.30

(sobota)

Fałków Straznica OSP Doniecki Robert

18.

28.04.2019
I termin 17.30
II termin 18.00

(niedziela)

Czermno
Szkoła

podstawowa
Maria Domańska

19.

29.04.f019
I termin 18.00
II termin 18.30
(poniedziałek)

Częrmno-
Kolonia Straznica OSP Maria Konieczna

{
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Załqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Fałków z dnia 8 kwietnia 2oL9 r,

KARTA Do GŁosoWANIA
w Wyborach SoĘsa

Sołectwa
przeprowadzonych w dniu ....... kwietnia2OL9 r.

Kandydaci na Sołtysa:

INFORMACJA
Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak ,,x,, w kratce z |ewej strony obok
nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku ,,x'' w więcej niż 1 kratce
lub niepostawienie znaku ,,x'' w żadnej kratce powoduje niewaŹność głosu.

Pieczęó nagłówkowa
Wójta Gminy Fałków

T
iti r.:cznY

!
!
tr
!
n
tr
tr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

by.11'L1



Załqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy

Fatków z dnia 8 kwietnia 2019 r.

KARTA Do GŁosoWANlA
w wyborach Sołtysa

Sołectwa
przeprowadzonych w dniu ....... kwietnia 2019 r.

Kandydat na sołtysa:

rAK !
NtE tr

INFORMACJA
Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak ,'x,, w kratce
oznaczonej słowem ,,TAK'' z lewej strony obok nazwiska kandydata'
Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak ,,x,, w kratce

oznaczone1słowem,,NIE'' z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Postawienie znaku,,x" w obu katkach albo niepostawienie znaku,,x"
w izadnej katce powoduje niewa'Źność głosu.

Pieczęć nagłóWkowa
Wójta Gminy Fałków

T
YnieeznYhrył:



Za|qcznik nr 4 do Zarzqdzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Fałków z dnia 8 kwietnia 2oI9 r.

KARTA Do GŁosoWANlA
w wyborach członków Rady Sołeckiej

Sołectwa
przeprowadzonych w dniu ....... kwietniafOL9 r.

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

INFORMACJA
Głosować mozna na kandydatów w iloŚci nie przekaczającej liczebnego sktadu Rady
Sołeckiej, stawiaj4c zfiak ,,X,, w kratce z lewej strony obok nazwiska kaŻdego z kandydatów'

na którego wyborca głosuje. Postawięnie Znaku ,,x'' w kratkach więcej niż liczebny skład Rady

Sołeckiej lub niepostawienie znaku ,,x'' w zadnej katce powoduje niewaŻnoŚć głosu.

Pieczęc nagłóWkowa

Wójta Gminy FałkóW
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laIqczn|K nr 5 do larzqdzen|a Nr 15/201.9 Wo]ta GmIny FalKoW z dnIa 8l(WletnIa 2OL9 r

KARTA Do GŁosoWANlA
w Wyborach członków Rady Sołeckiej

Sołectwa
przeprowadzonych w dniu ....... kwietnia 2019 r.

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
TAK tr
NIE tr
rAK !
NtE !
rAK !
NtE tr

TAK

NIE

tr
tr

TAK

NIE

INFORMACJA
Gtosować mozna na kandydatów w ilości nieprzekraczającej liczebnego składy Rady Sołeckiej.
Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak ,,X,' w kratce oznaczonej słowem ,,TAK'' z
lewej strony obok nazwiska kandydata.
Głosujqc przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak ,,X,, w kratce oznaczonej słowem
,,NlE" z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku ,,x" w obu kratkach przy jednym nazwisku kandydata lub,niepostawienie
Znaku ,,X'' w zadnej kratce powoduje niewazność głosu oddanogo na tego kandlfata.

I
Pieczęc nagłówkowa
Wójta Gminy Fałków

T
n
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Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr l 5/20 l 9 Wójta Gminy Fałków z dnia 8 kwiętnia 20|9 r.

PRoToKoŁ zGŁoSowANIA I USTALENIA wYNIKow wYBoRow
soŁTYSA SOŁECTWA ...........

Sporządzony dnia ...... I. pIzez Komisję Wyborczą w

w następującym sktadzie :

1. ....- przęwodntczący

f . członęk

3. .... - członek

4. ....' - członek

5. .... - członek

I. Zgtoszono następujących kandydatów na Sołtysa, ktorzy ustnie wytazili zgodę na kandydowanie:

II. Komi sj a potwierdza' gło sowanie przeprow adzono

I
I

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakonczenia głosowarua
(liczba wvborców uiętych w spisie wvborców)

f Liczbawyborców, którym wydano karty do głosowania

]iczba podpisów w spisie oraz adnotacie ,,odmowa podpisu,')

Liczba otrzymanychprzez Komisję kart do głosowania

4 Liczba kart wyjętych z urny

5 Liczba gło sów niewaznych

6
LiczbagłosÓw Waznych oddanych łącznie na Wszystkich kandydatów

Na poszczególnych kandydatów na Sołtysa oddano następujące liczby głosów ważnych:

Lp. Nazwiskoiimie-imiona
Liczba
głosów

ważnych

1

2



-2-

J

4

5

6

.,7

III. Następujący kandydaci-: ......
uzyskali równe iiczay głosów i o wyborze rozstrzygnęło losowanie. Protokół z losowania stanowi

załącznik do niniej sze go protokołu'

Kandydatem wYlosowanlm j est

IV. Komisj a stwierdz iła, ź,;e SołĘsem został(a) wybrany(a) :

v. UWAGI I ADNOTACJE (np, omówienie ewentualnej róznicy w ilości kart wydanych wyborcom i wyjętych

z urny, uwagi do przebiegu gtosowania, itp')

P rzy sporządzentu protokołu obecni byli członkowie Komisj i :

I

2

0rodp's)

(podpN)

J

4

]
i

tpodpl'r

5 Członek:

Podpis przewodniczącego Zebrania ..'... . '.'.r .i-\'1

- Wypełnić w przypadku przeprowadzenia losowania. W innym przypadku wpisać ',nie dotyczy''



" Załqczn\k m 7 do ZarządzeniaNr 15/2019 Wójta Gminy Fałków z dnia 8 kwietnia 2019 r.

PRoToKoŁ ZGŁoSowANIA I USTALENIA wYNIKÓw wYBoRow
SOŁTYSA SOŁECTWA ......

(w przypadku zgłoszenia jednego kandydata)

Sporządzony dnia . .. '' r. przez Komisję Wyborczą w ....

w następującym składzie:

. l. ..- przewodn|czący

2, .... - członek

3. .. - członek

4. .... - członek

5. ... - członek

I, ZgŁoszono następującego kandydata na sołtysa' który ustni e wyraziL zgodę na kandydowanie:

Komisja potwierdza, głosowanie przeprowadzono w dniu . w godz. od.. ... .. do

I
Ltczbawyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakonczenia głosowanta
iliczba wvborców uietvch w spisie wvborców)

2
Liczbawyborców, którym wydano karty do głosowania
(liczba podpisów w spisie oraz adnotacie ,,odmową podpisu',)

3 Liczba otrzymanychprzez Komisję kart do głosowania

4 Liczba kart wyj ęty ch z urny

5 Liczba gło s ów niewaznych

6 Liczba głosów waznych oddanych łącztle

oddano następujące liczby głosów ważnych:

I Liczba głosów na,,TAK''

2 Lięzba głosów na,,NIE''

III. Komisja stwierdziłao że Sołtysem został(a) wybrany(a):

" " """""'t
który(a) uzyskał(a) większość głosów na ,,TAK''



IV.

-L-

UWAGI I ADNOTACJE (np. omówienie ewentualnej róznicy w ilości kart wydanych wyborcom

i wyjętych z urny, uwagi do przebiegu gtosowania, itp.)

Ptzy sporządzeniu protokołu obecni byli człoŃowie Komisji:

I Przewodniczacv:
( PodP's)

2 Członek:
(podpś)

J Członęk:
(podpE)

4 Członek:
(pdpis)

5 Członek:
(podpN)

Podpis przewodniczącego Zebrania ... '..

|\ r'



" Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr |5l201g Wójta Gminy Fałków z dnia 8 kwietnia 2019 r.

PRoToK oŁ ZGŁoSowANIA I USTALENIA wYNIKÓw wYBoRow

CZŁoNKow RADY SoŁECKIEJ SOŁECTWA

Sporządzony dnia ,.,. r. pTzez Komisję Wyborczą w ....

w następującym składzie:

. 1. ....- przewodniczący

2. .... - członek

3. członek

4' .... - członek

5. .... - członęk

I.Zgłoszono następujących kandydatow na człoŃów Rady Sołeckiej, ktotzy ustnie wyrazilli zgodę na

kandydowanie:

II. Komisjapotwierdza, głosowanię przeplowadzono wdniu .. w godz. od....... do

L@ionychdogłosowaniawchwi1izakoirczeniagłosowania
/l i n,h n,^,,,h ny r ńu,l l l i p hl r h w'c nis i, e wvh or c ów )

1

Iiczbawyborców' którym wydano karty do głosowania
(liczba podpisów w spisie oraz adnotacje ,,odmowa podpisu,,)f

Liczba otrzymanychprzez Komisję kart do głosowaniaa
J

4 Liczbd kart wyjętych z.vrley

5 Liczba gło sów nieważnych

Liczbagło sów Waznych o ddanych łącznie na Wszystkich kandydatów
6

Na poszczególnych kandydatów na członków Rady Sołeckiej oddano następujące liczby głosów ważnych:

Lp. Nazwiskoiimię-imiona
Liczba
głosów

ważnych

I

2



a

a
J

4

5

6

,7

8

III. Następujący kandydaci-: .. '..
.,zyskati równe ic,by głosów i o wyborze rozstrzygnęło losowanie. Protokół z losowania stanowi

zaŁącznik do niniej sze go protokołu.
Kandydatem wylosowanYm j est

IV. Komisja stwierdzi|ra,,irc na członków Rady Sołeckiej zostali wybrani:

v. UyAGI I ADN9TACJE (np. omówienie ewentualnej róznicy w ilości kart wydanych wyborcom i ulyjętych

Z urny, uwagi do przebiegu głosowania, itp.)

P rzy sporz$zenil protokołu obecni byli członkowie Komisj i :

Przewodniczący:'
--_l:"::

f Członek:
(p00prsl

a
J Członek:

{p00pr)

4 Członek:
r oorjors I f

5 Członek:
(ppdprs)

i, ..\, ,

\.t
- **"* - **",* 

'''.'."* 
dzęnialosowania' W innym przypadku wpisać,,nie dotyczy,, 

, 
-)/



^ Załqcznik nr 9 do Zaruądzenia Nr 15120|9 Wójta Gminy Fałków z dnia 8 kwietnia 2019 r.

PRoToKoŁ ZGŁoSowANIA I USTALENIA wYNIKow wYBoRÓw
cZŁoNKÓw n.ł'oy SoŁECKIEJ SOŁECTWA

(w przypadku zgł.oszenia równej liczby kandydatów)

Sporządzony dnia. ...'r.przez Komisję Wyborcząw....

w następującym składzie:

. 1. ..'.-przewodntczący

2. .... - członęk

3. .... - członek

4' ... - członęk

5. ... - członek

I.ZgLoszono następujących kandydatów na członków Rady Sołeckiej, ktorzy ustnie vnryraz||t zgodę na

kandydowanie:

II. Komisja potwierdza, głosowanie przeprowadzono w dniu .. w godz. od'. ' .. .. do

I
Liczbawyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakonczenta głosowania
aiczba wvborców uietvch w spisie wvborców)

2
Liczbawyborców, którym wydano karty do głosowania
(liczba oodoisów w spisie oraz adnotacie ,'odmowa podpisu',)

a
J Liczb a otr zy many ch pr ze z Ko mi sj ę kart do gł o s owani a

4 Liczba kart wyjętycĘ z urny

) Liczba głosów nieważnych

6
Liczba głosów wtznych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów

Na poszczególnych kandydatów na członków Rady Sołeckiej oddano następulące liczby głosów ważnych:

Lp. Nanviskoiimie-imiona
Liczba

głosów na

,,TAKt

Liczba
głosów na

,,NIEt

I

2



3

4

5

III. Komisja stwierdziła,źle na członków Rady Sołeckiej zostali wybrani:

Iv. U$AGI I ADNOTACJE (np. omówienie ewentualnej róznicy w ilości kart wydanych wyborcom i
wyjętych z urny, uwagi do przebiegu głosowania, itp.)

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

Przewodniczący:
codpis)

2 Członek:
(podpis)

J Członek:
(podpr)

A Członek:
(podpis)

5 Członek:
(podpt)

Podpis przewodniczącego Zebrania .. '...



Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Fałków z dnia 8 kwietnia 2019 r.

PRororoł,
z losowania przeprowadzonego dla wyboru SołĘsa/członków Rady Sołeckiej'

Sołectwa

Losowanie odbyło się w dniu ..:.... o godzinie . . .. .. podczas zebtania

wiejskiego w lokalu.

Losowanie przeprowadziłla Komisja Wyborcza w składzie:

1. ..- przewodntczqcy

2. .... - członek

3, .... - członek

4. ... - członęk

5. . - członek

Nazwiska i imiona kandydatów, ktotzy otrzyma|i tę samą największą liczbę waŻnie oddanych

głosów zostały zapisane na oddzielnych kartkach o czym poinformowano obecnych przy

losowaniu.

Następnie kartki z wpisanymi nazwiskami i imionami kandydatów włozono do jednakowych

nieprzezroczystych kopert, które zostały umieszczone w pudle i wymieszane. Losowania jednej

z kopeń dokonał/a Pan/i . ...członek Komisji

Wyborczej.

Po wylosowaniu odczytano nazwisko i imię kandydata i okazano zebranym a wylosowaną

kartkę załączono do niniejszego protokołu.

Uczestnicy losowania nie wnieśli Żadnych uwag' co do procedury losowania/wnieśli następujące

uwagi..

Na tym protokół zakończono i podpisano:

I

2.

3.

/l
+.

5.

!

I

t

I

. Niepotrzebne skreŚlić



. Załqcznik nr 1.1doZarzqdzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Fałków z dnia 8 kwietnia fol9 r.

Protokół
z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa ... '. . '.. odbytego

w dniu ......kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru soltysa i członków rady sołeckiej.

Zebr aniu przewodnic zył.l a .

Jako przedstawicielę Wójta Gminy Fałków w zebraniu udział' wzięli:

.1
n
L.

3.

4.
\

Porz4dek zebrania:

1. Otwarcie zebraniai jego cel.

2. Stwierdzenie prawomocności zębraniawiejskiego na podstawie listy obecności.

3. Przedstawienie porządku zebrania.

4. Informacja o realizacji zadai na terenie sołectwa.

5. Informacja o sposobie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgodnie ze statutem

Sołectwa.

6' Wybór komisji do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa

i członków Rady Sołeckiej.
7. Zgłaszanie i przyjmowanie kandydatur na sołtysa.

8. przeplowadzenie głosowania i ustalenię wyników wyborów.

9. Ustalenie |iczby członków Rady Sołeckiej.

I0, Zgt'aszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.

11. Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów.

12. Dyskusja i wolne wnioski.
I 3 . Zakonczenie zebrania wiej skiego.

Ad. pkt 1

otwarcia zebtania dokonał/a jako'
przewodniczący zebrartia informuj ąc, ze celem zebtaniajest wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej.

Ad. pkt 2
Przęwodniczący zebtania stwierdził, Że na ogólną Liczbę osób posiadających czynnę prawo

wyborcze ....., obecnych jęst' Zgodnie z |istq obecnoŚci, osób

i wobec tego faktu zebranie odbywa się w .........terminie.

Ad. pkt 3

Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania. Nie wniesiono zadnych uwag do

porządku zebranial wniesiono następuj ące uwagi* .

niepotrzebne skreś|ić
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Ad. pkt 4.

W kolejnym punkcie Pan/i
przedstawił/a informację o rea|izacji zadanna terenię sołectwa w okresie minionej kadencji.

Ad. pkt 5

Pan/i .......omówił/a procedurę wyboru

sołtysa i członków rady sołeckiej, która określona jest w statucie sołectwa.

Ad. pkt 6

Uczestnicy zębrantaspośród osób uprawnionych do udziału w głosowaniu wybrali komisję do

przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników wyborów sohysa i członków rady sołeckiej

w następującym składzie:

1.

2.
aJ.

4.

5.

Komi sj a spo śród siebi e vtybr ał'a przewodni c zące go, którym zo stał' l a P an/ i .

Ad. pkt 7

Zgło szono następuj ących kandydatów na s ołtysa :

któszy wyrazlli ustną zgodę na kandydowanię. Zebranie wiejskie jednogłośnie/ilością'

głosów.,,,.,',,Zd,,, ilością głosów..,,., ,,przeciw'' i ilością głosów........wstrzymujących się

przyj ęło |istę zgł'oszonych kandydatów'

Ad. pkt 8
Komisja wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne i ustaliła wyniki wyborow podając, Że

sołtysem został wybtany / a P anJ i,

Ad. Ękt 9.

Na podstawie s 14 uŚt' 2 Statutu Sotęctwą Zębranie Wiejskie zdecydowato
jednogłośnie/ilością głosów...'.,,,,Z3,,, ilością głosów...... ,,ptZaCiw,, i ilością głosów

........Wstrzymujących się-, ię skład liczbowy Rady Sołeckiej będzie wynosił

nieootrzebne skreślić
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...osób/osoby*. Uchwała w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Sołeckiej

sołectwa ... stanowi załącznik do niniejszego protokotu.

Ad. pkt 10

Zgłoszono następujących kandydatów na członków Rady Sołeckiej:

ktorzy wyrazlli ustną zgodę na kandydowanie. Zebranie wiejskie jednogłośnie/ilości4

głosów. ,,,,,.,,Zd,,, ilością głosów. .'... ,,przectw'' i ilością głosów ........wstrzymujących się-

ptzyjęło listę zgtoszonych kandydatów,

Ad. pkt 11

Komisja wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne i ustaliła wyniki wyborów podając, Że na

członków rady sołeckiej zostali wybrani:

Ad. pkt 12

W dyskusji poruszono następujące Sprawy.

Ad. pkt 13

Po wyczerpaniu porządku zebrania przewodniczący podziękowat' zebranym za udział t
zakoilczył' zebranie, które trwało do godziny .....

Prokołował/a: Przewodni czący zebrania:

czytelny podpis cZytęlny

!iv'

ę:: :,;:. l '',

nieootrzebne skreś|ić
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Załtqczniknr ]-2 do Zarzqdzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Fałków z dnia 8 kwietnia f0I9 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie $ 19 ust' 4 Statutu Sołectwa

o godzinie ........... w
Wójt Gminy Fałków zawiadamta, ie w dniu

odbędzie się Zebrante Wiej skie Sołectwa

W przypadku braku wymaganej obecności I0 % mieszkańców sotectwa zębranie odbędzie się

w drugim terminie, w tym samym dniu po upływie 30 minut tj. o godz. ..,.',bez względu na

liczbę obecnych.

Porzadek zebrania:

1. otwarcie zębraniai jego cel.

2. Stwierdzenie prawomocności zębraniawiejskiego na podstawie listy obecności.

3, Przedstawienie porządku zebrania.

4, Informacja o realizacji zadanna terenie sołectwa.

5. Informacja o sposobie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgodnie ze statutem Sołectwa.

6, Wybór komisji do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa'

i człoŃów Rady Sołeckiej.

7. Zgł,aszanie i przyjmowanie kandydatur na sołtysa.

8. przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów.

9. Ustalenie \iczby członków Rady Sołeckiej.

I0, Zgłaszanie kandydatur na człoŃów Rady Sołeckiej.

11. Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów.

12. Dyskusja i wolne wnioski'
13 . Zakoilczenie zębr ania wiej skiego.

Prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje osobom stale zamteszkującym na

obszatze Sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze do rady gminy.

Wyborca otrzymuje karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości.

(*rl


