
POSTANOWIENIE Nr 415/2018
KOMISARZA WYBORCZEGO w TARNOBRZEGU

z dnia S listopada 2018 roku

w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Czermin w celu zlożenia ślubowania przez

radnych wybranych w głosowaniu w dniu 2I p^źdńernik^2018 r. jak i wójta wybranego

w glosowaniu ponownym w dniu 4listopada 2018 r.

Na podslawię ań. 167 s 3 ustawy z dnia 5 stycznia 20ll t. _ Kodeks wyborczy
(Dz' U. z 20|8 t. poz. 754' 1000 i 1349) olaz axt. 20 ust. 2 i art. 29a nst. 2 usta'vy Ż dnia

8 marca 1990 I. o samoźądzię gminn}.m (Dz. U. z 2ol8 t. poz. 994' 1000' 1'349 i 1432),

zwanej dalej ,,ustawą o samorządŻie gainn}łn'', postanawiam, co następuje:

$1
l. Zwołać sesję Rady Gminy Czermin w celu złoźenia ślubowania przez radnych Rady

Gminy Czermin wybranych w głosowaniu w dniu 21 pździemika 2018 r. i wójta Gminy
Czermin wybranego w głosowaniu ponown)łn w dniu 4listopada20181..

2' Sesja odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu
Cniriny w Czerminie.

3' Ustalió porŻądek sesji, jak w załączrriku do niniejszego postanowienia.

s2
Postanowięnie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
pfzekazaniu do stosowania radnynr Rady Gminy czermin i wójtowi Gminy Czermin.

Postanowienie stalowi podstawę do uzyskania zwohienia w zakładzie pracy la
podstawie art. 25 ust' 3 ustawy o sarnofządzie gminn}łn.

s3
Postanowienie \'chodzi w łcie z dnięm podjęcia.
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załącznik do postanońenia NI 41512018
Komisarza wyboicz€go w Tamokz egu

z dnia 8 listopada 2018 r.

Porządek obrad:

1. otwarcie sesji prŻęz najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

2. Złożetlie ślubowania przęz radDycb Rady Gminy Czermio wybranych w głosowaniu

w dniu 21 pazdzi€mika 2018 r.

3. Wybór Prz ewodniczącego Rady Gminy częrrnin.

4. Wybór Wicęrzewodniczących Rady Gminy częrmin.

5' Złożede ślubowada pnez Wójta Gminy Czermin wybranego w głosowaniu

ponownym w dniu 4listopada 2018 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Komisarz
wT
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