UCHWAŁA NR VIII/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Drogoradz i członków rady sołeckiej sołectwa Drogoradz
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 11 ust. 1 i § 51 ust. 1 i 2 uchwały Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej
w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu Sołectwa Drogoradz w Gminie Police (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2019 poz. 1726 i 1727), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się na dzień 29 maja 2019 roku przeprowadzenie wyborów sołtysa sołectwa Drogoradz
i członków rady sołeckiej sołectwa Drogoradz (zwanych w dalszej części uchwały "wyborami").
§ 2. Wyznacza się Pana Sławomira Kajkowskiego radnego Rady Miejskiej w Policach do prowadzenia
zebrania wiejskiego, zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów.
§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone według zasad określonych w statucie sołectwa.
§ 4. Organizację wyborów zapewni Burmistrz Polic, w tym opracuje kalendarz wyborczy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Policach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
W dniu 16 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego
2019 roku w sprawie statutu Sołectwa Drogoradz w Gminie Police.
Zgodnie z § 11 statutu, Rada Miejska zarządza przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej, określając
ich datę oraz wyznaczając spośród radnych osobę prowadzącą zebranie. Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej
Sołectwa Drogoradz odbyły się 7 maja 2015 roku, w związku z tym, że kadencja trwa 4 lata podjęcie uchwały
jest uzasadnione.
Projekt uchwały opracowany przez Wydział Organizacyjno-Prawny
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