Uchwała Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Arynów

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U . z 2017 r., poz. 1875 t. j.), § 15 ust. 1 i ust. 2 oraz § 17 ust. 1 i ust. 2 Statutu
Sołectwa Arynów w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/363/14 Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów
sołectw Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11327) uchwala się,
co następuje:
§1.

W związku z wygaśnięciem mandatu Sołtysa Sołectwa Arynów, na skutek pisemnego
zrzeczenia się, zarządza się wybory uzupełniająee Sołtysa Sołectwa Arynów.
§2.
Wybory odbędą się do dnia 28 lutego 2018 r.

Dzień, godzinę

§3.
i miejsce zebrania wyborezego ustali Wójt

Gminy

i

poinformuje

o powyższym mieszkańców Sołectwa Arynów.
§4.

W celu zabezpieczenia prawidłowej organizacji i przebiegu wyborów zobowiązuje się Wójta
Gminy do:
1) kierowania całokształtem prac wyborczych,
2) zwołania zebrania wyborczego w wyznaczonym terminie,
3) wyłożenia informacji o zebraniu wyborezym w siedzibie Rady Gminy oraz
w budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,
4) wyznaczenia praeownika Urzędu Gminy do obsługi kaneełaryjno-technicznej
zebrania wyborezego,
5) zawiadomienia mieszkańców o zebraniu wyborczym co najmniej na 7 dni przed
wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia zakończenia wyborów.

PRAWNY

Uzasadnienie
W związku ze złożeniem przez dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Arynów
pisemnego zrzeczenia się z pełnionej funkeji zachodzi potrzeba przeprowadzenia wyborów
uzupełniających.
W myśl § 17 ust. 1 Statutu Sołectwa Arynów w brzmieniu stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XLII/363/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2014 r. poz. 11327) wybory uzupełniające zarządza Rada Gminy na wniosek Wójta.
W związku z powyższym podjęeie niniejszej uehwały należy uznać za zasadne.

