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WYBORY ORGANÓW SOŁECTWA

tj. SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH W GMINIE MIELEC
na czteroletnią kadencję 2014-2018

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów i kończy się z momentem wyboru nowych organów.

Wybory sołtysa odbywają się wg zasad określonych przez Radę Gminy w Statutach Sołectw.
Sposób przeprowadzenia wyborów do rady sołeckiej określa wyborcze zebranie wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Mielec.

Termin wyborów organów sołectwa zarządza Wójt Gminy, w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia kadencji Rady Gminy .

1. Zarządzenie 33/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyborów sołtysów w gminie Mielec wraz z kalendarzem wyborczym
- pobierz

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 2 marca 2015 r. o terminie wyborów sołtysów wsi, o obwodach wyborczych, ich granicach oraz
siedzibach, o terminach zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz godzin otwarcia lokali wyborczych - pobierz 

3. Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich - pobierz 
4. Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy, druków i pieczęci

komisji wyborczych - pobierz

Załącznik Nr 1 – Zgłoszenie kandydata na sołtysa wraz z wykazem osób popierających , oświadczeniem o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji
pełnomocnika mieszkańców sołectwa i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa - pobierz
Załącznik Nr 2 - Protokół rejestracji kandydatów na sołtysa - pobierz
Załącznik Nr 3 - Zaświadczenie dla męża zaufania - pobierz
Załącznik Nr 4 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - pobierz

 

 

Informacja o terminie publicznego losowania składu komisji wyborczej

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www
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http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/Wybory_Soltysow_2015/zarzadzenie%2033_2015.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/Wybory_Soltysow_2015/obwieszczenie.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/Wybory_Soltysow_2015/zarzadzenie%2034_2015.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/Wybory_Soltysow_2015/zarzadzenie%2037_2015.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/Wybory_Soltysow_2015/zarzadzenie%2037_2015_zal1.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/Wybory_Soltysow_2015/zarzadzenie%2037_2015_zal2.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/Wybory_Soltysow_2015/zarzadzenie%2037_2015_zal3.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/Wybory_Soltysow_2015/zarzadzenie%2037_2015_zal4.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/informacja%20o%20losowaniu.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/obwieszczenie.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/obwieszczenie.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/obwieszczenie.pdf
http://www.gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/obwieszczenie.pdf
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