
ZARZĄDZENIE  Nr 166/2015 
BURMISTRZA ŻNINA 

 
z dnia  14 września 2015 r. 

  
w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów  

wykonawczych sołectw – sołtysów oraz rad sołeckich  
na terenie Gminy Żnin w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo 

  
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 2013 r.  poz. 594, z poźn. zm.1),  § 18 ust. 
2-5 statutu Sołectwa Dobrylewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/61/2011 
Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu 
Dobrylewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 189, poz. 1723), § 18 ust. 2-5 
statutu Sołectwa Wilczkowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/62/2011 
Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu 
Wilczkowo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego Nr 189, poz. 1724)  w związku z § 
3 ust. 2 uchwały Nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów 
oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się szczegółowy harmonogram zebrań wyborczych organów 
wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 
w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo. Harmonogram określa dzień i godzinę 
zebrania, miejsce jego odbycia oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
wiejskiego. 
 

§ 2. W przypadku braku wymaganej frekwencji do odbycia prawomocnego 
zebrania wiejskiego harmonogram określa także II termin i miejsce zebrania. 
 

§ 3. Harmonogram, o jakim mowa w § 1 i 2, stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 4.  Mieszkańcy sołectw wymienionych w harmonogramie zostaną 
powiadomieni postanowieniami Burmistrza Żnina o zebraniach wyborczych 
w danych sołectwach na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem odbycia 
zebrania w drodze  obwieszczeń Burmistrza Żnina wywieszonych w szczególności 
na wiejskich słupach ogłoszeniowych lub w wiejskich gablotach ogłoszeniowych oraz 
w innych miejscach publicznych na terenie danego sołectwa.  

 
§ 5. 1. Ustala się wzorcowy porządek obrad na zebraniach wiejskich 

wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad  sołeckich  na  
terenie Gminy  Żnin  dla  sołectw wymienionych w  § 1: 

1) otwarcie zebrania wiejskiego i przedstawienie porządku obrad; 
2) sprawozdanie Sołtysa Sołectwa _______________ z działalności  Sołtysa 

i Rady Sołeckiej Sołectwa ____________________ w kadencji 2011 – 2015; 
3) powołanie komisji wyborczej, w tym wybór przewodniczącego komisji; 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 

2014 r. poz. 379 i 1072. 



4) zgłaszanie kandydatów na sołtysa, objaśnienie zasad głosowania, 
przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów i podjęcie uchwały 
w sprawie wyboru sołtysa; 

5) zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej, objaśnienie zasad 
głosowania, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów 
i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków rady sołeckiej; 

6) wolne głosy i wnioski; 
7) zakończenie. 

       2. Na wniosek Burmistrza Żnina Przewodniczący zebrania wiejskiego 
wyborczego wprowadza do porządku obrad zebrania  w  określonym sołectwie 
dodatkowy punkt lub punkty do porządku obrad.  
       3. Na wniosek Sołtysa określonego sołectwa, za zgodą zebrania wiejskiego, 
Przewodniczący zebrania może wprowadzić do porządku obrad także dodatkowy 
punkt lub punkty zaproponowane do porządku obrad przez sołtysa. 

 
§ 6. 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 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 151, poz. 
2020, z późn. zm.2).  
 

§ 7. Protokolantów wyborczych zebrań wiejskich oraz osoby do obsługi 
informatycznej tych zebrań wyznaczy Sekretarz Gminy Żnin spośród pracowników 
Urzędu Miejskiego w Żninie. 
 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin. 
 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

BURMISTRZ 
/-/ Robert Luchowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2 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. 



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

Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr X/91/2015 r. Rady Miejskiej w Żninie  
z dnia 2 września 2015 r. w sprawie  przeprowadzenia  wyborów organów 
wykonawczych sołectw - sołtysów  oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 
w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo szczegółowy harmonogram zebrań 
wyborczych organów sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich, w tym miejsce, dzień 
i godzinę zebrania wiejskiego oraz przewodniczących zebrań wyborczych określi 
Burmistrz Żnina w drodze odrębnego zarządzenia. W związku z zakończeniem 
w dniach 14 i 15 września 2015 r. kadencji sołtysów i rad sołeckich podpisanie 
niniejszego zarządzenia jest niezbędne dla wykonania uchwały Rady Miejskiej 
w Żninie z dnia 2 września 2015 r.  i dla sprawnego przeprowadzenia wyborów 
w wymienionych w uchwale jednostkach pomocniczych Gminy Żnin. 
 
 
 

BURMISTRZ 
/-/ Robert Luchowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do zarządzenia  Nr 166/2015 
Burmistrza Żnina 
z dnia  14 września 2015 r. 

 
 
 

H A R M O N O G R A M 
Zebrań Wiejskich dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

   
 
1. Sołectwo DOBRYLEWO 
22 września 2015 r. godz. 18.00 (wtorek). 
Miejsce zebrania: świetlica wiejska w Redczycach. 
Przewodniczący zebrania: Burmistrz Żnina – Robert Luchowski. 
II termin Zebrania Wiejskiego (przy braku wymaganej frekwencji). 
Miejsce i dzień: j.w. godz. 18.15. 
Przewodniczący zebrania w II terminie: j.w. 
 
 
2. Sołectwo WILCZKOWO 
24 września 2015 r. godz. 18.30 (czwartek). 
Miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa w Januszkowie. 
Przewodniczący zebrania: Radny Rady Miejskiej w Żninie – Włodzimierz 
Oźminkowski. 
II termin Zebrania Wiejskiego (przy braku wymaganej frekwencji). 
Miejsce i dzień: j.w. godz. 18.45 . 
Przewodniczący zebrania w II terminie: j.w. 
 
 

BURMISTRZ 
/-/ Robert Luchowski 

 


