Zarządzenie Nr 445/1/2021
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego wyborczego Sołectwa Cibory
w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 21 Statutu Sołectwa Cibory będącego
Załącznikiem Nr 1 do Uchwały VI/42/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 kwietnia
2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego
Nr 76, poz. 1134) - Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje:
§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją Pani Eweliny Grzybowskiej z funkcji Sołtysa
Sołectwa Cibory zwołuję na dzień 07 czerwca 2021 r. (poniedziałek) na godz. 17:00
zebranie wiejskie wyborcze Sołectwa w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
§ 2. Ustalam miejsce zebrania wiejskiego w świetlicy w Ciborach.
§ 3. Zebranie Wiejskie może odbyć się w dwóch terminach w odstępie 15 minutowym
pomiędzy pierwszym, a drugim terminem.
§ 4. 1. Przewodniczącym zebrania będzie wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej.
2. Urząd Miejski w Białej Piskiej zapewni obsługę kancelaryjno-techniczną zebrania.
§ 5. 1. Ustala się treść zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego wyborczego
Sołectwa Cibory, o którym mowa w §1 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zawiadomienie, o którym mowa w §5 podlega podaniu do wiadomości mieszkańców
Sołectwa Cibory w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zostanie zamieszczone na stronie
internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała Piska.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 445/1/2021
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 20 maja 2021 r.

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 20 maja 2021 roku
o zwołaniu Zebrania Wiejskiego wyborczego
Sołectwa Cibory
w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa
W związku z rezygnacją Pani Eweliny Grzybowskiej z funkcji Sołtysa podaję
do publicznej wiadomości mieszkańców, iż Zarządzeniem nr 445/1/2021 Burmistrza
Białej Piskiej z dnia 20 maja 2021 r. zwołuję na dzień 07 czerwca (poniedziałek)
2021 r. na godz. 17.00

Zebranie Wiejskie wyborcze w celu przeprowadzenia ww.
wyborów.
Zabranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Ciborach.
Proponuje się następujący porządek Zebrania:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie zebrania.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór przewodniczącego zebrania.
Wybory sołtysa:
1) powołanie komisji skrutacyjnej;
2) przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa;
3) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa;
4) przeprowadzenie tajnego głosowania i ogłoszenie wyników wyborów;
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.
O ile w powyższym terminie zwołania zebrania nie uzyska się obecności wymaganej
liczby uprawnionych mieszkańców do przeprowadzenia zebrania tj. 1/5, ustala się drugi
termin zebrania na dzień 07 czerwca 2021 r. (poniedziałek) na godz. 17:15.
Zebraniu przewodniczyć będzie wyznaczony przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej
Piskiej.
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