Projekt

UCHWAŁA NR V/....../19
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Czarna Białostocka
i określenia szczegółowego trybu ich przeprowadzenia
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U. z 2018 r.
poz. 994,
poz. 1000,
poz. 1349,
poz. 1432 i poz. 2500) oraz uchwały Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2003 r. Nr 80, poz. 1540) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich we
wsiach sołeckich Gminy Czarna Białostocka w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
2. Wyborów sołtysów i rad sołeckich dokonują zebrania wiejskie.
§ 2. 1. Ustala się następujący tryb zwołania i przeprowadzania zebrania, o którym mowa
w § 1:
1) zebranie zwołuje Burmistrz Czarnej Białostockiej,
2) o zwołanym zebraniu Burmistrz informuje mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo
przyjęty, nie później niż na 7 dni przed ustaloną datą zebrania,
3) zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez jego uczestników,
4) porządek obrad obejmuje w szczególności:
a) otwarcie zebrania wiejskiego;
b) wybór przewodniczącego obrad;
c) przedstawienie porządku obrad;
d) wybór Komisji Skrutacyjnej i objaśnienie zasad głosowania;
e) wybór sołtysa (zgłaszanie kandydatów na sołtysa, przeprowadzenie głosowania,
ustalenie wyników głosowania);
f) wybór rady sołeckiej (zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej, przeprowadzenie
głosowania, ustalenie wyników głosowania);
g) wolne wnioski;
h) zamknięcie zebrania wiejskiego.
2. Dla skuteczności zebrania, wymaga się udziału w nim, co najmniej 50 % stałych
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku, niezachowania warunku skuteczności zebrania, określonego w ust. 2,
Burmistrz Czarnej Białostockiej zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne
bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych do głosowania.
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4. W przypadku określonym w ust. 3, nie mają zastosowania postanowienia ust. 1 pkt 2.
5. Zebranie zwołane w drugim terminie uprawnia do podejmowania decyzji wyborczych
bez względu na liczbę jego uczestników.
§ 3. 1. Uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym wybierają sołtysa i oddzielnie od 3 do
5 członków rady sołeckiej.
2. Tajne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki Komisja Skrutacyjna.
3. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi potwierdzenie wyniku przeprowadzonych
wyborów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia
19 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie
Czarna Białostocka i określenia szczegółowego trybu ich przeprowadzenia, zmieniona
uchwałą Nr XXIX/185/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Urszula Taudul
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