
Zarządzenie Nr 103/2020  

Wójta Gminy Jonkowo 

z dnia 05 października 2020 r. 

w sprawie wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej wsi Nowe 

Kawkowo 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) oraz §44 ust.6 i §23 ust.4 Statutu Gminy Jonkowo 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 

2016r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz.4427 z 2016r. ogłoszony 

14 listopada 2016r.) i zmieniony Uchwałą Nr XLIII/246/2017 Rady Gminy Jonkowo z 

dnia 27 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz.3483 z 2017r. 

ogłoszony 30 sierpnia 2017r.) zarządza się, co następuje: 

§1 

1. W związku ze śmiercią członka Rady Sołeckiej Pani Urszuli Raczak i rezygnacją 

z funkcji członka Rady Sołeckiej Pana Bartosza Kolasa zwołuję wybory 

uzupełniające celem dokonania wyboru członków Rady Sołeckiej. 

2. Wybory odbędą się na placu wiejskim przy scenie w Nowym Kawkowie dnia 24 

października 2020 r. o godz.1400 — pierwszy termin, godz.1420 — drugi termin. 

§2 

1. Porządek zebrania będzie obejmował: 

a) otwarcie Zebrania Wiejskiego, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) wybór Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego, 

d) wybór Komisji Skrutacyjnej, 

e) zgłaszanie kandydatów na członka Rady Sołeckiej i autoprezentacja 

kandydatów, 

f) zamknięc ie l is ty kandydatów na członka Rady Sołeck iej  przez 

Przewodniczącego Zebrania i przekazanie jej Komisji Skrutacyjnej, 

g) głosowanie tajne i wybór członków Rady Sołeckiej, 

h) ogłoszenie wyników wyboru na członka Rady Sołeckiej, 

i) wolne wnioski i zapytania. 

j) zamknięcie Zebrania Wiejskiego. 

§3 

Ustala się wzór karty do głosowania: 

1. w wyborach uzupełniających na członka Rady Sołeckiej — w brzmieniu 

określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 103/2020 
Wójta Gminy Jonkowo 
z dnia 05 października 2020r. 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

W wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi  ................  . . . . . . . . . . .   w dniu 

Kandydaci do Rady Sołeckiej: 

1.  Imię i Nazwisko kandydata 

2.  

Imię i Nazwisko kandydata  

3. 

  

 Imię i Nazwisko kandydata 
 

INFORMACJA 

Głosować można na  ..........  kandydata, stawiając znak „X" z lewej strony obok 

nazwiska. 

Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania znak „X" został  postawiony przy 

nazwisku jednego z kandydatów wybieranych w danym głosowaniu. 

Nie postawienie znaku „X" w żadnej kratce, zamazanie kratki lub postawienie w niej 

innego znaku niż „X" powoduje nieważność głosu. 


