Załącznik nr 3 do Z. W. Gminy Cisek
Nr 103/2018z dnia 27.XII.2018r.

Scenariusz zebrania
1. Otwarcie zebrania i poinformowanie zebranych o jego celu.( sprawozdanie
z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ubiegłą kadencje 2014-2018 oraz wybór
Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023)
2. Stwierdzenie lub NIE stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego ( na
podstawie listy obecności sprawdzić , czy jest obecnych min.1/5 uprawnionych
wyborców , jeśli TAK to zebranie prowadzić dalej, jeśli NIE-ZAMKNĄĆ zebranie
z powodu wymaganej ilości uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
Poinformować zebranych o drugim terminie zebrania, zgodnie z Zarządzeniem Wójta
Gminy Cisek po pół godzinie od wyznaczonego wcześniej terminu). Zebranie
wiejskie otwarte w drugim terminie ma PRAWO wybrania Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej BEZ WZGLĘDU na liczbę obecnych mieszkańców wsi uprawnionych do
głosowania
3. Przedstawienie porządku obrad: ( proponowany porządek zebrania przegłosowaćprzyjąć przez zebranie ).
1) Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres poprzedniej
kadencji.
2) Dyskusja nad sprawozdaniem,
3) Przyjecie sprawozdania przez Zebranie wiejskie.
4) Informacja o sposobie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ( Zarządzenie
Wójta Gminy Cisek).
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej z uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi
która przeprowadzi wybory Sołtysa.
6) Zgłoszenie i przyjmowanie kandydatur na Sołtysa ( zapytać kandydata , czy
wyraża zgodę na kandydowanie, wpisać w kolejności alfabetycznej nazwiska
i imiona kandydatur na kartach do głosowania).
7) Przeprowadzenie WYBORÓW SOŁTYSA ( głosowanie tajne na kartach.
omówić technikę głosowania np. postawienie znaku X przy jednym nazwisku).
8) Odczytanie protokółu komisji skrutacyjnej i stwierdzenie, kto został SOŁTYSEM.
9) Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej.
10) Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej ( patrz pkt 6), o ile zajdzie
potrzeba zmienić skład komisji skrutacyjnej.
11) Przeprowadzenie WYBORÓW RADY SOŁECKIEJ ( głosowanie tajne,
omówić technikę głosowania np. postawienie znaku X przy 5 nazwiskach
kandydatów).
12) Odczytanie protokółu komisji skrutacyjnej i stwierdzenie , kto został wybrany do
Rady Sołeckiej wsi.
4. Krótka wypowiedź nowego Sołtysa i ewentualnie członków Rady Sołeckiej.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania wiejskiego.

