
ZARZĄDZENIE NR 54 /16
WÓJTA GMINY TERESPOL

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa w sołectwie 
Bohukały

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, 
z późn. zm.) oraz § 17 ust.1, § 26 ust. 8 załącznika Nr 1- stanowiącego Statut Sołectwa Bohukały przyjętego 
uchwałą Nr VI/37/07 Rady Gminy Terespol z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 
Gminy Terespol (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 146, poz. 2691) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa sołectwa Buhukały z dniem 4 listopada 
2016 r., ustalam miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w sołectwie Bohukały w celu przeprowadzenia 
uzupełniających wyborów Sołtysa sołectwa Bohukały na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy 
2014-2018. Wybory uzupełniające Sołtysa odbędą się w świetlicy wiejskiej w Bohukałach, w dniu 12 grudnia 
2016 r. o godzinie 16.30. 

1.  O ile w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganego quorum, nowy termin ustala się w tym samym dniu, 
co termin pierwszy, 1/2 godziny poźniej.

§ 2. Proponuję następujący porządek Zebrania Wiejskiego: 

1) otwarcie obrad Zebrania Wiejskiego; 

2) stwierdzenie prawomocności Zebrania; 

3) wystąpienie Wójta Gminy Terespol; 

4) przyjęcie proponowanego porządku obrad; 

5) przeprowadzenie wyborów Sołtysa; 

6) wolne wnioski; 

7) zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.

§ 3.  Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, którego integralną część stanowią listy obecności, protokół 
Komisji Skrutacyjnej z załącznikami, inne dokumenty i informacje. 

§ 4.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
w sołectwie Bohukały, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Terespol oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych. 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk
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