
UCHWAŁA NR III.20.18
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 35a ust. 1, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 Statutów Sołectw Gminy 
Mińsk Mazowiecki 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. Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 2. Wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się w okresie od dnia 19 stycznia 2019 r. 

do dnia 28 lutego 2019 r.
§ 3. Dzień, godzinę i miejsce poszczególnych zebrań wiejskich wyborczych ustali Wójt Gminy 

i poinformuje o powyższym sołtysów.
§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
1. kierowania całokształtem prac wyborczych,
2. opracowania w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. terminarza zebrań wiejskich wyborczych 

w poszczególnych sołectwach,
3. zwołania zebrań wiejskich wyborczych w wyznaczonych terminach,
4. wyłożenia w okresie od dnia 11 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. terminarza zebrań 

wiejskich wyborczych w siedzibie Rady Gminy i w budynku Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Chełmońskiego 14,

5. wyznaczenia  pracowników  Urzędu  Gminy  do  obsługi  kancelaryjno-technicznej zebrań 
wiejskich wyborczych,

6. zawiadomienia mieszkańców danego sołectwa o zebraniu wiejskim wyborczym co najmniej na 
7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty,

7. uczestnictwa w zebraniach wyborczych, w miarę możliwości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia zakończenia wyborów.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki

Przemysław 
Paweł Wojda
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