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Zarządzenie nr oo5o. 1.1o.2o1 1
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 2 maja 2OlLr.
w sprawie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Btzezie.

Na podstawie art.3o ust.l

ustawy z dnia 8, marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2oolr. Nr 142, poz,Ils9l, z póżniejszymi zrrrianari'), stosownie do
s 14 ust.1

i 4 Statutu

sołectwa Brzezie,

stanowiącego

załącznik do Uchwaty

nr XII/ 135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2oo3 r. w sprawie
nadania

statutów

sołectwom

Gminy

Dobrzeń

Wielki

(Dziennik

Urzędowy

Województwa opolskiego z 2oo4r. Nr 9, poz.I7I),
wójt

Gminy

Dobrzeń

stałych mieszkańców

Wielki

sołectwa Btzezie

Sołtysa i Rady Sołeckiej
Do wzięcia

zwołuje

udziału

w dniu

13 maja

2o11-t.

w celu przeprowadzenia

zebranie
wyborów

na lata zol-L-zots.
w

zebraniu

zaprasza

się wszystkich

stałych

mieszkańców sołectwa, którzy najpóźniej w dniu 13 maja br. ukończą 18lat.
Informacja o
mieszkańców

zwołaniu zebrania zostanie podana do wiadomoŚci

w formie Obwieszczetlia, którego wzór stanowi załącznik d,o

niniej szego Zarządzenia.
obwieszczenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w LJrzędzie Gminy
iw Brzeziu oraz na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobtzeń Wielki
z dnia 2 rnaja 2O1 1r.

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
wsi Brzezie.
Na podstawie art.3O ust. 1 ustawy z dnia 8 marca iggo.. o s€ r morządzie gminnym
(Dz.U. z 2oo1r. Nr I42, poz. 1591, z póżniejszymi zmiartami), stosownie do $ 14 ust. 1 i 4
Statutu sołectwa Brzezie, stanowiącego zaJącznik nr 2 do UchwaĘ nr XII/ 135/2003 Rady
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2oo3 r. w spralvie nadania statutów sołectwom
Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy WojewÓdztwa opolskiego z 2oo4r. Nr 9, poz.L7 L)

wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwołuje
w dniu 13 maja2Ol 1r. o godz. 18oo
zebranie stałych mieszlrańców
sołectwa Btzezie
w cela ptzeprowadzenia
wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
na lata 2OLL-2O15.
Zebtanie odb ędzie się w Świetlicy

Wiejskiej w Brzezia.

Do wzięcia udziału w zebraniu zaprasza się wszysttrich
stałych mieszkańców ws i Brzezie, któ tzy najpóżniej
v w dniu 13 maja 2o1 1r. ukończa, L8 lat.
Prqponoqanv porza4ek dzienĘv zebrania:
1. otwarcie zebrartia i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie sołtysa z dziaJa|noŚci w okresie minionej kadencji.
(dyskusja nad sprawozdaniem w czasie prac Komisji wyborczej: przygotowania
kart wyborczych i|iczenia głosów)
4. Wyłonienie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady
Sołeckiej
5. Wybory sołtysa
6. Wybory Rady Sołeckiej.
7. Dyskusja, w tym postulaty i wnioski mieszkańców.
WOJT
Henryk Wróbel

