
Zarządzenie Nr 133/14
Burmistrza Trzcianki
z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Wrząca

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca   1990 r.  
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  594  ze  zm.) 
w  związku  z  §  28  ust.  5  pkt  1  oraz  §  29  ust.  1  pkt  1  statutu 
sołectwa  Wrząca,  stanowiącego  załącznik  nr  20  do  uchwały 
Nr XIII/105/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2003 r. 
w  sprawie  nadania  statutów  sołectwom  Gminy  Trzcianka 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 176, poz. 3281) zarządza się, co następuje :

       §  1.  Zwołuje  się  zebranie  wiejskie  sołectwa Wrząca 
w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 1800  w Świetlicy 
Wiejskiej  we  Wrzącej w  celu  odwołania  sołtysa, 
w  związku  z  pisemnym  zrzeczeniem  się  funkcji  oraz 
w  związku  ze  zwolnieniem stanowiska  sołtysa  w  trakcie  kadencji, 
w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

       § 2. Wykonanie  zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy 
Trzcianka.

       § 3. Zarządzenie  obowiązuje  od dnia  podpisania  i  podlega 
ogłoszeniu w drodze obwieszczeń na obszarze sołectwa Wrząca. 

     
                                                                                        Burmistrz
                                                                    Krzysztof Czarnecki



U Z A S A D N I E N I E

do zarządzenia  Nr 133/14  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  19  maja  2014  r. 
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Wrząca 

    Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 1 statutu sołectwa Wrząca, jedną z przesłanek 
do  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  sołtysa   jest  pisemne  zrzeczenie  się 
funkcji  sołtysa przez osobę, która ją pełni,  co uczynił pan Roman Matuszak, 
sołtys  sołectwa  Wrząca  pismem  z  dnia  16  maja  2014  r.,  złożonym 
do Burmistrza Trzcianki dnia 16 maja 2014 r. 

    Stosownie  do  regulacji  przepisu  §  28  ust.  5  pkt  1  statutu,  zwołanie 
zebrania  wiejskiego  dla  dokonania  aktu  odwołania  leży  w  gestii 
burmistrza.  Podobnie  §  29  ust.  1  pkt  1  statutu  sołectwa  Wrząca  obliguje 
burmistrza  do  zwołania  zebrania  w  celu  przeprowadzenia  wyborów 
uzupełniających,  w  przypadku  zwolnienia  stanowiska   sołtysa  w  trakcie 
kadencji. 
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