ZARZĄDZENIE NR 123/2019
BURMISTRZA SŁUBIC
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej
w sołectwie – Lisów
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z § 23 statutu sołectwa, uchwalonego
uchwałą nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Lisów (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego z 2019 r., poz. 773), zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Zwołuję zebranie wiejskie w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 1600 w celu
przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Lisów na kadencję 2019 - 2024.
Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej. Przewodniczący zebrania – Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak.
2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie na zebraniu, o którym mowa w ust. 1,
zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 1630.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi WA.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy www.slubice.pl

oraz

podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie tj. poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń na jego obszarze, na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną
datą zebrania.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE
W obecnym stanie prawnym sołtysa i członków rady sołeckiej mieszkańcy sołectwa
będą wybierali po raz pierwszy na 5 letnią kadencję.
Zgodnie z § 20 statutu sołectwa kadencja zarówno sołtysa jak i rady sołeckiej
odpowiada swoją długością kadencji rady miejskiej i kończy się wraz z wyborem nowych
organów sołectwa. Przy czym wybory sołeckie powinny się odbyć terminie do 6 miesięcy
po wyborze rady miejskiej. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz na prezydentów, burmistrzów i wójtów miały miejsce w dniu 21 października 2018 r.
Stąd też wybory organów sołeckich na kadencję 2019 - 2024 należy przeprowadzić
najpóźniej w kwietniu 2019 r.
Zgodnie z brzmieniem § 23 statutu sołectwa Burmistrz Słubic zwołuje zebranie, na
którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej, w którym określa
miejsce, dzień i godzinę zebrania wyborczego oraz wyznacza przewodniczącego
zebrania.
W tym stanie prawnym, wydanie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.
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