
Zarządzenie Nr 159/2020 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 20.10.2020 r. 

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Bukowiec Opoczyński w celu 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz§ 10 i§ 11 ust. 8 Statutu sołectwa Bukowiec Opoczyński 
uchwalonego uchwałą Nr IX/82/03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 czerwca 2003 r. w 
sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowiec Opoczyński zarządzam, co następuje : 

§ 1.1 . Zwołuje się zebranie wiejskie sołectwa Bukowiec Opoczyński w celu przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających na sołtysa w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego 
sołtysa. 

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się na dzień 27 października 2020 r. o godz. 
17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim. 
3. Jeżeli zebranie, o którym mowa w ust. 1 nie odbędzie się w terminie określonym w ust. 2, to 
następne zebranie zwołuje się w tym samym dniu po upływie 15 minut od wyznaczonego 
pierwszego terminu. 

§ 2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Tomasza Łuczkowskiego - Zastępcę 

Burmistrza Opoczna. 

§ 3. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości 
mieszkańców sołectwa na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez 
zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Bukowiec Opoczyński. 

§ 4. 1. Zasady przeprowadzenia zebrania wiejskiego sołectwa Bukowiec Opoczyński w celu 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 
2. W dniu głosowania w wyborach sołtysa w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności 
komisji wyborczej mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczeń, mężowie zaufania. 
3. Kandydat na sołtysa może wyznaczyć jednego męża zaufania. 
4. Kandydat na sołtysa wydaje mężowi zaufania zaświadczenie według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

BU~O~'A 
riusz Kosno 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2020 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 20 października 2020 r. 

Zasady przeprowadzenia zebrania wiejskiego sołectwa Bukowiec Opoczyński w celu 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w dwóch częściach. 
2. W pierwszej części zebrania mieszkańcy zostaną zapoznani z zasadami i trybem wyboru 

sołtysa. 

3. Pierwsza część zebrania wiejskiego odbędzie się w następującym terminie: 

Lp Data Godzina Wieś Miejsce 

I II 
termin termin 

1. 27.10.2020 r. 17.00 17.15 Bukowiec Świetlica Wiejska w 
Opoczyński Bukowcu Opoczyńskim 

4. Głosowanie odbędzie się w drugiej części zebrania wiejskiego w siedzibie 
odbywanego zebrania wiejskiego, a lokal wyborczy czynny będzie przez 2 godziny. 
Data i godzina otwarcia lokalu podana zostanie w odrębnym obwieszczeniu. 

5. Kandydatów na sołtysa może zgłosić na piśmie każdy uprawniony wyborca (stały 
mieszkaniec) sołectwa, w terminie 7 dni od daty pierwszego zebrania. 

6. Wzór zgłoszenia kandydatów na sołtysa: 

Zgłoszenie 

kandydatów na sołtysa Sołectwa ...................... . 

I. Imię i nazwisko kandydata( ów) na sołtysa 

1. ··································································· 

2. ······ ··········· ··· ·· ···· ······ ·················· ·· ········ ······· 

3. ··································································· 

4. ··· ······ ······ ··································· ················· 

Podpis osoby wyraza3ącej 
zgodę na kandydowanie 



II. Lista osób zgłaszających kandydata /ów/ 

Lp. Nazwisko i imię Adres Czytelny Nazwisko i imię 
podpis osoby 

zgłaszane i 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Potwierdzenie wpływu do Urzędu Miejskiego. 

I data I I podpis I 

7. Zgłoszenia kandydatów na sołtysa należy składać w Wydziale Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Opocznie, Pl. Kościuszki do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 15.00. 

8. W zgłoszeniu można podać nieograniczoną liczbę kandydatów. 
9. Informację o zgłoszonych kandydatach podaje się do publicznej wiadomości sołectwa 

co najmniej na 7 dni przed drugą częścią zebrania. 
1 O. Wybory przeprowadzi komisja wyborcza powołana przez Burmistrza Opoczna na 

podstawie ustalonego regulaminu jej pracy. 



(nazwisko i imię kandydata na sołtysa) 

(adres zamieszkania) 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2020 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 20 października 2020 r. 

. . . .. . ....... . ..... . ... .... dnia .......... . .. . .. . . . ... . 

Zaświadczenie dla męża zaufania 

Jako kandydat na sołtysa sołectwa Bukowiec Opoczyński w wyborach uzupełniających 

zarządzonych na dzień ... . .... . .. . ........... 2020 r. 

zaświadczam, że Pan/ Pani: 

... .. .... ..... . ....... . ....... . ... . ..... . ...... . , zam ... . . . .. .. . . .. .. ............................... . .... . ... . 
(nazwisko i imię-imiona) (adres zamieszkania) 

został/a wyznaczony/a na męża zaufania. 

(podpis kandydata na sołtysa) 


