UCHWAŁA NR IX/51/2019
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zarządzenia uzupełniających wyborów Sołtysa w sołectwie Anielinek
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 15 pkt 1 i 2 Statutu Sołectwa Anielinek, stanowiącego załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLII/204/06 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Jakubów,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku z pisemnym zrzeczeniem się pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Anielinek przez Panią
Janinę Wiktorowicz, zarządza się wybory Sołtysa w w/w Sołectwie.
§ 2. Wybory Sołtysa w Sołectwie Anielinek odbędą się w dniu 8 lipca 2019 roku.
§ 3. Celem zabezpieczenia prawidłowej organizacji wyborów zobowiązuje się Wójta do:
1. uczestnictwa w zebraniu wyborczym;
2. wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy do obsługi kancelaryjnej zebrania;
3. uzgodnienia z Radą Sołecką godziny i miejsca zebrania;
4. zawiadomienia mieszkańców o zebraniu wyborczym co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 2019 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Jakubów rezygnacja sołtysa Janiny Wiktorowicz z pełnienia
funkcji sołtysa w w/w sołectwie. Zgodnie z pkt 1 i 2 § 15 Statutu Sołectwa Anielinek do wyłącznej
kompetencji Rady Gminy zostały zastrzeżone uprawnienia zarządzenia wyborów uzupełniających w w/w
sołectwie. I tak zgodnie z w/w Statutem wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej zarządza się w trybie
uchwały Rady Gminy na wniosek Wójta. Zebranie Wiejskie, które ma dokonać wyboru Sołtysa i Rady
Sołeckiej zwoływane jest przez Wójta Gminy. W/w projekt uchwały proponuje datę 8 lipca 2019 roku
w celu zorganizowania zebrania wiejskiego, które ma dokonać wyboru nowego sołtysa. W związku
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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