
ZARZĄDZENIE  Nr 137/2016 
BURMISTRZA ŻNINA 

 
z dnia 14 czerwca  2016 r. 

 
w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) 

 Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa  Rydlewo oraz uregulowania pozostałych 
spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Rydlewo 

 
 
      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) oraz § 30 ust. 2 i 3 
w związku z § 18 ust. 2 - 5  statutu Sołectwa Rydlewo stanowiącego załącznik 
nr 23 do uchwały Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 czerwca 2003 
r. w sprawie nadania istniejącym jednostkom pomocniczym Gminy Żnin – 
sołectwom statutów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 151, poz. 2020, 
z późn. zm.1)  zarządza się, co następuje: 

 
       § 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów przedterminowych  Sołtysa 
Sołectwa Rydlewo w związku wygaśnięciem mandatu dotychczasowego sołtysa 
na skutek złożenia rezygnacji.  

2. Zarządza się przeprowadzenie wyborów przedterminowych (uzupełniających) 
do Rady Sołeckiej Sołectwa Rydlewo; 

       § 2. 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa Rydlewo dla wyboru 
Sołtysa Sołectwa Rydlewo oraz wybory Rady Sołeckiej Rydlewa w dniu 
30 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz.18.00 w lokalu świetlicy wiejskiej w Rydlewo. 

2. Zebraniu wiejskiemu, o jakim mowa w  ust. 1, przewodniczył będzie  Burmistrz  
Żnina. 

3.Ustala się następujący porządek obrad zebrania: 
1) otwarcie zebrania wiejskiego i przedstawienie porządku obrad; 
2) powołanie komisji wyborczej, w tym wybór przewodniczącego komisji; 
3) zgłaszanie kandydatów na sołtysa, objaśnienie zasad głosowania, 

przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników głosowania i podjęcie 
uchwały w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa  Rydlewo; 

4) zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej, objaśnienie zasad 
głosowania, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników głosowania 
i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej  Sołectwa 
Rydlewo; 

5) wolne głosy i wnioski; 
6) zakończenie.     

    § 3. W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do wyborów 
mieszkańców sołectwa w terminie, o którym mowa w § 2. ust. 1, zwołuje się 
Zebranie Wiejskie Sołectwa  Rydlewo w drugim terminie w tym samym dniu 
i miejscu, z tym samym przewodniczącym obrad i porządkiem obrad zebrania 
wiejskiego o godz. 18.15 . 
       § 4.  Postanowienie o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do publicznej 
wiadomości mieszkańców w Sołectwie  Rydlewo na co najmniej 7 dni przed 

                                            
1 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 

131, poz. 1984, z 2011 r. Nr 189, poz. 1723 oraz z 2013 r. poz. 2456. 

 



planowanym terminem zebrania wiejskiego, w szczególności poprzez wywieszenie 
postanowienia – ogłoszenia o zebraniu na słupie lub tablicy ogłoszeniowej 
w sołectwie, a także w innych miejscach publicznych w sołectwie. 

    § 5. Do przeprowadzenia wyborów stosuje się wzory kart do głosowania, 
protokołów z głosowania, uchwał i innych dokumentów stosowane w wyborach 
organów w sołectwach w Gminie Żnin ustalone na podstawie przepisów 
wykonawczych do uchwały Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 
czerwca 2003 r. w sprawie nadania istniejącym jednostkom pomocniczym Gminy 
Żnin – sołectwom statutów.  
       § 6. Wykonanie zarządzenia, w tym wyznaczenie protokolanta zebrania 
i osoby do obsługi informatycznej  wyborów powierza się Sekretarzowi Gminy 
Żnin. 
       § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

                BURMISTRZ 
 
      /-/  Robert Luchowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
U z a s a d n i e n i e 
 

W dniu 6 czerwca 2016 r. z powodu złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji 
wygasł mandat sołtysa Sołectwa Rydlewo wybranego na nową kadencję na 
sołtysa w dniu 24 marca 2015 r. oraz Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Rydlewo. 
W tej sytuacji zgodnie z § 30 ust. 2 i 3  statutu  Sołectwa Rydlewo Burmistrz Żnina 
zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniajacych na funkcję sołtysa i zwołuje 
w tym celu zebranie wiejskie dla dokonania wyboru nowego sołtysa i Rady 
Sołeckiej. Podpisanie niniejszego zarządzenia jest więc niezbędne dla dalszego 
i sprawnego funkcjonowania Sołectwa Rydlewo.  
 

 
 
                BURMISTRZ 
 
       /-/  Robert Luchowski 

 
 

 


