
OGŁOSZENIE

WOJTA GMINY STRAWCZYN

z dnia ll pńdziernika 2017 r.

W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCEGO WYBORU SOŁTYSA SOŁECTWA OBLĘGOREK

Na podstawie § 38 ust. l pktZ, ust. 2 i 3, § 31 ust. 2 uchwały Nr XLI/327/10 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek
zarządzamo co następuje:

§ 1. Wybory unryełńąące sołtysa sołectwa OBLĘGOREK określam na dzięń 15 listopada}Ol7 r.
godz. 1700 w Remizie OSP w Oblęgorku.

§ 2. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa wymagana jest obecnośó co najmniej Il5
uprawnionych do głosowania mieszkńców sołectwa.
2.Dla sołectwa OBLĘGOREK jest to 843 mieszkńców uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku nie uzyskania kworum, wńory zostanąprzeprowadzone w II terminie o godz.1715
b ez w zględu na liczb ę ob ecnych na zabr aril.

§ 3. Kandydatury na sołtysa z$aszane są pisernnie do Urzędu Gminy w Strawczynie (pok. Nr 2)
do dnia 7listopada 2017 r. tj. siódmego dnia przedwyznaczorlymterminem wyborów.

§ 4. Prawo zglaszaniakandydatów posiada:
1) kandydat na sołtysa;
2) mieszkaniec uprawniony do głosowania.

§ 5. 1. Na sołtysa może kandydować osoba posiadająca czywrc prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Zgloszeńe kandydata na sołtysa powinno zawierać;

1) imię i nazwisko;
2) numer ewidencyjny PESEL;
3) adres zamieszkania.

3. Wzór zgloszeńa stanowi zńączńk do zarządzenia Nr 95l20I7 Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 11.10.2017 r.

§ 6. Do zgloszeriakandydata na sołtysa należy dołączyć;
1 ) pisemne oświadczenie o wyrazeniu zgody na kandydowanie;
2) listę z co najmniej 20 podpisami mieszkńców sołectwa posiadających prawo wyborcze

popieraj ących kandydata;
3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżetia publicznego

oraz oświadczęńe kandydata o posiadaniu czynnego prawa wyborczego do Rady Gminy.

§ 7. Lista kandydatów na sołtysa zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogloszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach informacji publicznej w sołectwie OBLĘGOREK
oraz stronie internetowej gminy www. strawcz)m.p1.

Wzory druków można otrzymać w pok. Nr 2 Urzędu Gminy w Strawczynie
orąz dodatkowe informacje pod nr tel. 41 j0 38 002 wew. 3] lub 38


