
Obwieszczenie  

Wójta Gminy Luzino 

z dnia 4 marca 2019 roku 

 
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Kochanowo i ustalenia kalendarza wyborczego. 

 

Na podstawie §36 uchwały nr VI/33/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanowo, zmienionej uchwałą nr XLVI/534/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., 

uchwałą nr III/43/2018 z 28 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr IV/63/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.,  

 

podaje się do publicznej wiadomości,  co następuje: 

 

Zarządza się  przeprowadzenie wyborów Sołtysa wsi Kochanowo na dzień 7 kwietnia 2019 r. 

 

Kalendarz  wyborczy przedstawia się następująco: 

 

 

Data: 

 

 

Czynność wyborcza: 

do 5 marca 2019 r.  podanie do publicznej wiadomości kalendarza 

wyborczego, poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej BIP-u oraz urzędu, rozplakatowanie  

na terenie sołectwa 

 

do 14 marca 2019 r. 

(w godzinach pracy urzędu) 

 

zgłaszanie kandydatów do gminnej  

i sołeckiej komisji wyborczej 

15 marca 2019 r.  

 

powołanie gminnej i sołeckiej komisji wyborczej 

od 18 marca 2019 r.  

do 28 marca 2019 r.  

(w godzinach od 10.00 do 16.00)  

 

zgłaszanie kandydatów na sołtysa 

do 20 marca 2019 r. sporządzenie spisu wyborców 

 

od 21 marca 2019 r.  

do 28 marca 2019 r.  

(w godzinach pracy urzędu) 

 

udostępnienie do wglądu spisu wyborców (Referat 

Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie) 

7 kwietnia 2019 r.   

(w godzinach od 8.00 do 16.00) 

 

wybory sołtysa 
 

 

 

Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie lokalu wyborczego w świetlicy 

wiejskiej w Kochanowie. 

 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej  ds. przeprowadzenia wyborów sołtysa będzie  budynek Urzędu Gminy 

Luzino, przy ul. Of.Stutthofu 11 w Luzinie. Gminna Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia 

kandydatów na sołtysów od dnia 18 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r.  

 

Druki formularzy dotyczące zgłoszeń kandydatów na sołtysa oraz członków komisji dostępne są na stronie 

internetowej Gminy Luzino: www.luzino.eu w zakładce Strefa Mieszkańca pod hasłem „Wybory sołtysów 

7.04.2019r.”  

 

                                                                                                      Wójt Gminy 

                                                                                                   (-) Jarosław Wejer 

 

 

http://www.luzino.eu/

