ZARZĄDZENIE NR 78/2017
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich w Sołectwach Kaczkowo i Kaczkówko w Gminie Żnin
Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.)1) w związku z § 18 ust. 2 do ust 4 Statutu Sołectwa Kaczkowo stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXIX/321/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu
Sołectwu Kaczkowo jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
z 2017 r. poz. 633) i w związku z § 18 ust. 2 do ust. 4 statutu Sołectwu Kaczkówko stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXIX/322/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie nadania Statutu
Sołectwu Kaczkówko jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
z 2017 r. poz. 634) oraz § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXXI/346/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Kaczkowo i Kaczkówko jako
w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin zarządza się co następuje:
§ 1. W związku z utworzeniem przez Radę Miejską w Żninie nowych Sołectw Kaczkowo i Kaczkówko
zwołuje się zebrania wiejskie dla przeprowadzenia wyborów sołtysów jako organów wykonawczych sołectw
Kaczkowo i Kaczkówko oraz rad sołeckich tych sołectw na nową czteroletnią kadencję:
1. w sołectwie Kaczkowo w dniu 16 maja 2017 r. o godzinie 1700 w budynku byłej szkoły w Kaczkowie.
2. w sołectwie Kaczkówko w dniu 23 maja 2017 r. o godzinie 1700 w budynku byłej szkoły w Kaczkowie.
§ 2. Zebraniom wiejskim, o których mowa w § 1, przewodniczyć będzie Robert Luchowski - Burmistrz
Żnina.
§ 3. Ustala się następujący porządek obrad zebrań wiejskich:
1. otwarcie zebrania wiejskiego i przedstawienie porządku obrad;
2. powołanie komisji wyborczej i objaśnienie zasad głosowania;
3. zgłaszanie kandydatów na sołtysa, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników głosowania
i podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa sołectwa;
4. zgłaszania kandydatów na członków rady sołeckiej, przeprowadzenia głosowania, ustalenie wyników
wyborów i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków rady sołeckiej sołectwa;
5. wolne głosy i wnioski;
6. zakończenie.
§ 4. W przypadku braku wymaganej frekwencji na zebraniach wiejskich, o których mowa w § 1, określić
drugi termin zebrań wiejskich w tych samych dniach i miejscach, z tym samym przewodniczącym zebrań i z
tym samym porządkiem obrad na godzinę 1715.
§ 5. Postanowienia o zwołaniu zebrań wiejskich, o których mowa w §1, podać do publicznej wiadomości
mieszkańców sołectw przez ogłoszenie postanowień – obwieszczeń o zwołaniu zebrań na tablicach ogłoszeń
i na słupach ogłoszeniowych w sołectwach, podanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Żninie, wywieszenie postanowień – obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Żninie oraz w każdy możliwy inny sposób zwyczajowo przyjęty w tych sołectwach.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin, który wyznaczy do obsługi zebrań
wiejskich protokolantów zebrań i osoby z zakresu obsługi informatycznej zebrań wyborczych, spośród
pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie. W wyborach sołtysów i rad sołeckich stosuje się odpowiednio
wzory kart do głosowania, wzory protokołów z głosowania i innych dokumentów z wyborów właściwych dla
wyborów sołtysów w innych sołectwach Gminy Żnin.

1) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 1579, poz.1948, z 2017r.
poz. 730.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Żnina
Robert Luchowski
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UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XXIX/320/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie podziału
dotychczasowego Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko w Gminie Żnin na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo
Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko dokonano likwidacji dotychczasowego sołectwa i utworzenia w to
miejsce dwóch nowych sołectw. Utworzonym w wyniku podziału nowym sołectwom nadano nowe statuty
sołectw i dla normalnego funkcjonowania tych jednostek pomocniczych należy wybrać organy wykonawcze
tych sołectw i rady sołeckie. Zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym organem
uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, organem wykonawczym jest sołtys, a organem
wspomagającym działalność sołtysa jest rada sołecka, co zostało potwierdzone ponadto w statutach tych
jednostek pomocniczych Gminy Żnin. Natomiast zgodnie z § 18 ust. 1 statutów tych sołectw wybory
sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w Żninie w drodze uchwały, przy czym wybór na
nową kadencję musi być dokonany w terminie określonym przez radę Miejską w Żninie. Prawo udziału w
zebraniu wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady
Miejskiej w Żninie. Uchwałą rady Miejskiej w Żninie Nr XXXI/346/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Kaczkowo i Kaczkówko jako w
jednostkach pomocniczych Gminy Żnin zarządzono przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w
tych sołectwach w dniach od 3 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. Zgodnie natomiast z § 18 ust 2 statutów
sołectw zwołanie zebrań wiejskich, w tym ustalenie konkretnego terminu (dzień i godzina), miejsca,
porządku obrad i wyznaczenie przewodniczącego zebrania wiejskiego należy do kompetencji Burmistrza
Żnina.
Podpisanie niniejszego zarządzenia jest więc w pełni uzasadnione.
Burmistrz Żnina
Robert Luchowski
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