
            
  

UCHWAŁA  Nr XX/214/2016 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa  
i rady sołeckiej. 

Na podstawie art. 35 i 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i poz. 1890) w związku z § 16 ust.3 statutów sołectw Silnowo, 
Śmiadowo i Uniemino stanowiących załączniki nr 18, nr 20 i nr 21 do uchwały Nr 
XIV/233/2000 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie 
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Borne Sulinowo - Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  
 

 
§ 1. Ustala się następujące terminy i miejsca zebrań wiejskich w sołectwach na terenie 

Gminy Borne Sulinowo, na których dokonany ma być wybór sołtysa: 
 

Sołectwo 
 

Data zebrania Miejsce zebrania Godzina 
Uniemino 

 
28 kwietnia 2016 r. Świetlica wiejska w Unieminie 16.00 

Silnowo 
 

13 maja 2016 r. Świetlica wiejska w Silnowie 18.00 
 
§ 2. Ustala się termin i miejsce zebrania wiejskiego w Sołectwie Śmiadowo, na którym 

dokonany ma być wybór rady sołeckiej: 21 kwietnia 2016 r. godz. 16.00, świetlica wiejska  
w Śmiadowie. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie  
W związku z upływem 4-letniej kadencji sołtysów i rady sołeckiej, zgodnie z § 16 

ust.5 statutów sołectw Silnowo, Śmiadowo i Uniemino zebranie wiejskie powinno odbyć się 
w terminie 2 miesięcy od zakończenia kadencji. 
W sołectwach upływ kadencji sołtysa przypada na dni: 
1) Uniemino  - 22.03.2016 r. 
2) Silnowo  - 19.04.2016 r. 
Natomiast kadencja rady sołeckiej w Śmiadowie upłynęła 22 lutego 2016 r. 
 Zgodnie z § 16 ust.3 statutów sołectw Silnowo, Śmiadowo i Uniemino termin i 
miejsce zebrania wyznacza uchwałą Rada Miejska. 

 
Mając powyższe na uwadze proponuje się odbycie zebrań wiejskich w terminach  

i miejscach wskazanych w projekcie uchwały, na których ma być dokonany wybór sołtysa. 
 

 
 
 
 
 


