ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA SUSZA
Z D N I A 6 MARCA 2019r.
Na podstawie zarządzenia nr 15/2019 z 31 stycznia 2019r.Burmistrza Susza w sprawie
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Susz i wyborów Przewodniczących
Osiedli i Rad Osiedli w Suszu oraz § 22 Statutu Osiedla „Koszarowego” w Suszu,
zawiadamiam
że, Zebranie Wyborcze w celu wyboru Przewodniczącego Osiedla „Koszarowego”
i wyboru Rady Osiedla „Koszarowego” w Suszu odbędzie się 13 marca 2019r. o godz
16.00 w Świetlicy przy ul. Koszarowej 15A
Porządek obrad zebrania wyborczego Osiedli w Suszu
1.Otwarcie zebrania wyborczego i stwierdzenie jego prawomocności.
2.Stwierdzenie kworum (w przypadku braku kworum tj.1/5 uprawnionych do głosowania
w I terminie, nowy termin zebrania wyznacza się w tym samym dniu nie wcześniej jednak
niż po upływie 15 minut i jego otwarcie nastąpi bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców). /uprawnionych do głosowania 283 mieszkańców/
3.Przedstawienie porządku zebrania.
4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji skrutacyjnej do
przeprowadzenia głosowania tajnego wyboru przewodniczącego osiedla, rad osiedli ( skład
liczbowy nie może być mniejszy niż 3 osoby spośród uczestników zebrania).
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego osiedla.
7.Przedstawienie zasad i trybu wyboru przewodniczącego osiedla.
8.Przeprowadzenie głosowania tajnego wyboru przewodniczącego osiedla przez komisje
skrutacyjną.
9.Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania wyboru przewodniczącego
osiedla.
10.Odczytanie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego osiedla.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady osiedla.
12. Zgłaszanie kandydatów na członków rady osiedla.
13.Przedstawienie zasad i trybu wyboru rady osiedla.
14.Przeprowadzenie głosowania tajnego wyboru rady osiedla.
15.Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania wyboru rady osiedla.
16. Odczytanie uchwały w sprawie wyboru rady osiedla.
17.Zakończenie zebrania.
Burmistrz Susza – Krzysztof Pietrzykowski

Do uczestniczenia w zebraniu dla wyboru
Przewodniczącego Osiedla
i Rady Osiedla „Koszarowego” w Suszu, uprawnieni są
mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach
do Rady Miejskiej w Suszu
i stale zamieszkujący przy niżej wymienionych ulicach:
Akacjowa
Czereśniowa
Jaśminowa
Kalinowa
Kasztanowa
Koszarowa
Ogrodowa

