UCHWAŁA NR XX/296/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia29 lutego 2008 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Łapy-Korczaki
Na podstawie art.18 ust. l i art.36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 28 statutu sołectwa Łapy-Korczaki
stanowiącego załącznik nr 11 do Uchwały Nr XX/132/04 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30
kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw miasta i gminy Łapy (Dz.Urz. Woj.
Podlaskiego Nr 66, póz. 1111) – Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje:
§1
1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie sołectwa Łapy-Korczaki wyboru sołtysa w
terminie od dnia l marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.
2. Szczegółowy harmonogram odbycia zebrania wiejskiego w sprawie wyboru ustali
Burmistrz Łap.
§2
Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru sołtysa zwoływane jest przez Burmistrza Łap, który ustala
dzień, godzinę i miejsce zebrania. O zwołanym zebraniu informuje się mieszkańców wsi poprzez
rozplakatowanie informacji na tablicach informacyjnych - co najmniej na 7 dni przed datą
zebrania.
§3
Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez jego uczestników .
§4
Porządek zebrania winien zawierać:
a) wybór przewodniczącego obrad,
b) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia i obliczenia wyników głosowania,
c) wybór sołtysa.
§5
l. W przypadku braku liczby uprawnionych mieszkańców do wyboru sołtysa w pierwszym
terminie, przeprowadza się następne zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny
rozpoczęcia pierwszego zebrania.
2. Zebranie wyborcze wyznaczone w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę
osób w nim uczestniczących.
§6
Zobowiązuje się Burmistrza Łap do udzielenia dotychczasowym organom samorządów
mieszkańców wsi wszechstronnej pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyborów
sołtysa.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 17 lutego 2008r. zmarł Sołtys wsi Łapy-Korczaki. W związku z tym niezbędne
jest podjecie uchwały dotyczącej zarządzenia wyborów sołtysa ww. miejscowości.
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