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KOMISARZ WYBORCZY
W KIELCACH I

DKC-712 -10/14

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I

z dnia 3 grudnia 2014 r.

H' sprawie zwołania sesji Rady Gm;lI)' Jł' Jmiel"ie

w celu ~lożellia ślubowallia prze~ Wójta GlllillY IlIIielllo "J'brallego w glosowalliu POIIOWIIY'"
)V wyborach wójtów, burmistrzów, prev'delłlów miast
pr~eprowatl~ollych w tllliu 30 listopatIa 2014 r.

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm. I) Komisarz Wyborczy w Kielcach l

postanawia co następuje:

S I. Zwołać sesj<;Rady Gminy w Imielnie na dzień 9 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w celu

złoźenia ślubowania przez Wójta Gminy Imielno, wybranego w głosowaniu ponownym

w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu

30 listopada 2014 r.

S 2. Ustalić porządek obrad sesji Rady Gminy w Imielnie, stanowiący załącznik

do postanowienia.

S 3. Wykonanie postanowienia powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy w Imielnie.

S 4. Postanowienie wchodzi w źycie z dniem podpisania.

Ko~r:JlYbOrCZy

V~~!(J
Bożena Fa~JftL;

I Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379,
poz. 1072



Załącznik do postanowienia
Komisarza Wyborczego
w Kielcach I
z dnia 4 grudnia 2014 r.

PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY GMINY W IMlELNIE

l. Otwarcie sesji Rady Gminy w Imielnie.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu

Wójtowi zaświadczenia o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Imielno.

4. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy w Imielnie.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29a usl.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu złożenia

przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję rady na

dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na

obszarze kraju.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia l grudnia 2014 r. uzupełniające

obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast na obszarze kraju zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 2 grudnia

2014 r., poz. 1700, a więc termin na złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Imielno upływa w

dniu 9 grudnia 2014 r.

Zgodnie z powołanymi przepisami Komisarz Wyborczy w Kielcach postanowił zwołać sesję Rady

Gminy w !mielnie na dzień 9 grudnia 2014 r. i ustalił porządek obrad.

Jednocześnie Komisarz Wyborczy w Kielcach I powierzył Przewodniczącemu Rady Gminy w

Imielnie wykonanie postanowienia w zakresie zaproszenia i zawiadomienia o terminie i miejscu

sesji nowo wybranego Wójta Gminy Imielno i Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej,

zapewnienia sali na wyznaczony termin, a także wykonania pozostałych czynności wynikających ze

statutu zapewniających sprawne przeprowadzenie obrad.
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