
Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Burmistrza Opoczna nr 4412016 
z dnia 1 marca 2016 r. 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich w sprawie 
przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysów Sołectw Międzybórz 

i Sobawiny. 

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

Pierwsza część zebrania wiejskiego odbędzie się w następujących terminach: 

Lp Data Godzina Wieś Miejsce 

I II 
termin termin 

1. 16.03.2016r. 1700 1730 Międzybórz Mieszkanie Sołtysa 

2. 17.03.2016 r. 1700 1730 Sobawiny Swietlica Z-du WOY 
w Sobawinach 

Głosowanie odbędzie się w drugiej części zebrania wiejskiego w dniu 6 kwietnia 2016 
roku w siedzibach odbywanych zebrań wiejskich, a lokale wyborcze czynne będą przez 2 
godziny. Godziny otwarcia lokali podane zostaną w odrębnych obwieszczeniach„ 

Kandydatów na Sołtysa może zgłosić na piśmie każdy uprawniony wyborca ( stały 
mieszkaniec) sołectwa wg poniższego wzoru, w terminie 7 dni od daty pierwszego 
zebrania. 
Zgłoszenia należy składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie 

do dnia do godz.15°0 . 

Zgłoszenie 

kandydatów na Sołtysa Sołectwa „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. 

I. Imię i nazwisko kandydata( ów) na Sołtysa 

1. „„„„„„„„„.„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„.„„.„. 

2 ........... „ ... „ ... „ .. „.„„„ ...... „ ...... „ ... „„ ..... „„ .. 

3. „ ............ „ .. „ .......... „ ...... „ .... „„ ..... „ ........... . 

4. „.„ ... „„ ..... „„.„ .. „.„ .... „ ............... „ ........ „.„ 

Podpis osoby wyrażającej 
zgodę na kandydowanie 



II. Lista osób zgłaszających kandydata /ów/ 

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

zgłaszanej 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Potwierdzenie wpływu do Urzędu Miejskiego. 

I data I I podpis I 

W zgłoszeniu można podać nieograniczoną liczbę kandydatów. 

Informację o zgłoszonych kandydatach podaje się do publicznej wiadomości sołectwa co 
najmniej na 7 dni przed drugą częścią zebrania. 

Wybory przeprowadzi komisja wyborcza powołana przez Burmistrza Opoczna na podstawie 
ustalonego regulaminujej pracy. 




