
 Zarządzenie Nr 37/2020  

Wójta Gminy Regnów 

z dnia 07 września 2020 roku 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Rylsk 

Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz.713) w związku z §25 Statutu Sołectwa Rylsk uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/82/00 Rady 

Gminy Regnów z dnia 19 października 2000 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw gminy 

Regnów, zmienionym Uchwałą Nr III/16/06 Rady Gminy Regnów z dnia 28 grudnia 2006 roku w 

sprawie zmiany w statutach sołectw gminy Regnów, zarządzam co następuje: 

§ 1. W związku ze złożoną w dniu 22 kwietnia 2020 r. pisemną rezygnacją z pełnienia 

dotychczasowej funkcji sołtysa sołectwa Rylsk, zarządzam uzupełniające wybory sołtysa sołectwa 

Rylsk. 

§ 2.1. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa zwołuję na dzień 13 września 2020 r. o godz. 

17.00  w Altanie wiejskiej w Rylsku. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim o którym mowa w ust.1, nie będzie 

uczestniczyło 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, zarządzam odbycie 

następnego zebrania wiejskiego na dzień 16 września 2020 r. na  godzinę 16.00 w Altanie wiejskiej w 

Rylsku, bez względu na liczbę uczestniczących, jednak nie mniej niż 10 mieszkańców sołectwa. 

§ 3. Ustalam następujący porządek zebrania wiejskiego zwołanego dla wyboru Sołtysa:  

1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego; 

2) Wybór przewodniczącego zebrania; 

3) Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa; 

4) Zgłoszenie kandydatów na sołtysa; 

5) Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników głosowania; 

6) Sprawy różne; 

7) Zakończenie zebrania. 

§ 4. Obsługę organizacyjno-techniczną zebrania wiejskiego zapewnia Urząd Gminy w Regnowie. 

§ 5. Zawiadomienie Wójta Gminy Regnów o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa 

sołectwa Rylsk stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

sołectwa Rylsk,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Regnowie oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Regnowie.  



                                                                                                      Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2020 

                                                                               Wójta Gminy Regnów 

                                                                            z dnia 07.09.2020 r. 

Regnów, dnia 07 września 2020 r. 

ZAWIADOMIENIE 

Wójta Gminy Regnów 

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rylsk 

dla wyboru sołtysa 

 

         Na podstawie § 25 Statutu Sołectwa Rylsk stanowiącego załącznik Nr 8 Do Uchwały Nr 

XVIII/82/00 Rady Gminy Regnów z dnia 19 października 2000 roku w sprawie uchwalenia statutu 

sołectw gminy Regnów, zmienionym Uchwałą Nr III/16/06 Rady Gminy Regnów z dnia 28 grudnia 

2006 roku w sprawie zmiany w statutach sołectw gminy Regnów oraz Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta 

Gminy Regnów z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na 

sołtysa sołectwa Rylsk, zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Rylsk w celu przeprowadzenia wyborów 

Sołtysa. 

Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 13 września 2020 r. (niedziela) o godz. 17.00 w  Altanie 

wiejskiej w Rylsku.  

W przypadku braku kworum drugi termin Zebrania wyznaczam na dzień 16 września 2020 r.  o godz. 

16.00 w Altanie wiejskiej w Rylsku. 

Porządek zebrania wiejskiego: 

1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego; 

2) Wybór przewodniczącego zebrania; 

3) Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa; 

4) Zgłoszenie kandydatów na sołtysa; 

5) Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników głosowania; 

6) Sprawy różne; 

7) Zakończenie zebrania. 

                                                                                Wójt Gminy Regnów 

                                                                               Mariusz Cheba 

 

 

  


