
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 
BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI 

z dnia 21 lutego 2023 r. 

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Miłocice w celu wyboru nowego sołtysa 

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym  (tj. Dz.U. 
z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz § 24  Uchwały nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 
2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Miłocice, zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. W związku ze śmiercią Sołtys Pani Małgorzaty Furgalskiej zwołuje się zebranie wiejskie w sołectwie 
Miłocice w celu wyboru Sołtysa. 

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w dniu 5 marca 2023 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej 
w Miłocicach. 

3. Jeżeli przedmiotowe zebranie nie odbędzie się w terminie określonym w ust. 2, to następne zebranie zwołuje 
się w tym samym dniu o godz. 18.15. 

4. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę 
uczestniczących w nim osób. 

§ 2. 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 tablicach ogłoszeń 
w Sołectwie Miłocice i stronie internrtowej gminy www.slomniki.pl, o treści jak w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy Słomniki. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Burmistrz Gminy Słomniki 
 
 

mgr Paweł Knafel 
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Załącznik do zarządzenia Nr 13/2023 

Burmistrza Gminy Słomniki 

z dnia 21 lutego 2023 r. 

ZAWIADOMIENIE 

Burmistrz Gminy Słomniki zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Miłocice w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Miłocic. 

Zebranie odbędzie się  w dniu 5 marca 2023 roku 
w Świetlicy Wiejskiej w Miłocicach.  

I termin  -  godz. 18.00 

II termin – godz. 18.15 

Zgodnie z art. 24 pkt 5 Statutu Sołectwa jeśli w spotkaniu w I terminie uczestniczyć będzie mniej niż 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa po 
upływie 15 minut rozpocznie się spotkanie zaplanowane w II terminie, które będzie ważne bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania. 

Prowadzącym spotkanie będzie: Paweł Knafel - Burmistrz Gminy Słomniki 

Porządek zebrania 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Miłocice. 

4. Wolne wnioski i zapytania 

Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu. 
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