UCHWAŁA NR VIII/4 l20l1
Rady Gminy Stary Targ
z d n i a 2 8 . 0 6 . 2 0 1rI.
lv sprawie przyjęcia za obowiązującewobec istniejącegoprzedsiębiorshva
podejmującegonowy rodzaj działalnoŚciw okresiepierwszych 18 miesięcy
doĘchczasowych taryf uchwalonych dla zbiorowegozaopatrzenia w wodę i złriorowego
odprolvadzeniaściekówna terenieGminy.
Na podstawieart.l8 ust'2 pkt. l5) w związkuz arI.J ust. 1 pkt 3) ustawyz dnia 8
gminnym(ednolity tekst:Dz. tJ. z2001r Nr l42,poz' 1591z
marca l990r. o samorządzie
póżnle1szymizmianami) oraz arI.24 ustawy z dniaJ czerwca 200l r. o zbiorowym
Zaopatrzeniuw wodę i zbiorowym odprowadzeniuŚciekow (Jednolitytekst:DZ.IJ. z2006 r
nr 123 poz. 858 zpożruejszymizmianami)
Rada Gminy Stary Targ uchwaia,co następuje:

$t
Rada Gminy Stary Targ - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Stary Targ - postanawia
przyjąćza obowiązujące(wobec istniejącegoprzedsiębiorstwa,podejmującegonowy rodza.i
działalnościw zakresie zbiorowego zaopatrzeniaw wodę izbiorowego odprowadz,ania
ściekÓw)w okresie pierwszychl8 miesięcy od podjęciawyżejwymienionegorodzaju
ceny i stawki opłatokreślonew dotychczasowychtaryfach dla zbiorowego
działalności
Zaopatrzęniaw rł'odęi zbiorowego odprowadzeniaŚcieków na terenie Gminy Stary Targ
(zapewniająone pokrycie uzasadnionychkosztów tej działalności)przewtdzianychw
L]chwaleNr XLIII/407lf0l0 Rady Gminy StaryTargz,dnia 29 wrzeŚnia2010 r. w sprawie
przedłuŻeniaczasu obowiązywaniadotychczasowychtaryf dla zbiorowego zaopaIrzeniaw
wodę i zbiorowego odprowadzeniaŚciekórv na terenieGminy Stary Targ.

$2
Wykonanie uchrvałypowierzasię Wojtowi Gminy StaryTarg.
$3
L]chwaławchodzi w Źyciez dniem podjęcia,prz. czyrnpodlegaogtoszeniuw sposob
zvrryczajowoprzyjętyna terenieGminy Stary Targ.

Przewodnic

I

y Grliny

Uzasadnienie
Do Wojta Gminy Stary Targ wpłynęław dniu 1 kwietnia 20llr. skarga mieszkańca
Kątki, w gminie Stary Targ, Który w jej treścizarzuca, ze w trakcie wyborów sołeckich
w czasie głosowaniarł,.wyborach na
w miejscowoŚoi Kątki doszło do nieprarvidłowości
sołtysa(odbywających
się dnta22lutego 20llr.) SotectwaKątki, które to uchybierriawinn1''
Kątki
spowodowaćuniewaznieniewyborów sołeckichw miejscowości
prz'eanallzowaniu
Po zapcrznaniu się zarzutami ujętymi w skardze oraz' po
z
wiejskiego
i
obecnoŚci
zębrania
dcltyczącego
dokumentacji Komisji Skrutacyjnej listy
.I.arg
stwierdza niewaznośc
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Kątki, Rada Gminy Stary
wyborów sołectwaKątki.
co trzeba podkreślić
organem uprawnionym
w konkretnym przypadku
do kontrolowaniaprocedur wyborczych organów jednostek pomocniczych (sołectw)oraz
wyborczych i stwierdzenia niewazności przeprowadzonych
rczsIrzygania protestów
wyborów jest Rada Gminy Stary Targ ( taki pogląd Wrazlł m.in. Wo.iewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 września2008r. III S.A./Wr 393/08.
LEX nr 518520ora7'w wyroku równiei zdńa 30 wrzeŚnia2008r.III S.A"/Wr 8/08' LEX
n r 5 1 4 9 8 0) .
Nalezy zaznaczyc, ze podstawąuniewaznieniawyborów sołeckichbyto tutaj ztamanie
zasad wyrazonych w Statucie Sołectwa ( $ f2 ust.l i 3 ' to jest dotyczących reguły,
ie w głosowaniubiorą udziałosoby będącefaktyczniestałymimieszkańcanrisołectwaKątki
(chodziło o trzy osoby biorące udział w głosowaniu,które są mieszkańcami Waplewa
Wielkiego a nie sołectwaKątki, co potwierdzadokumentacjaewidencji ludności.Kłuci się to
z zasadą że wybór sołtysapowierza się mieszkańcom gminy (danego sołectwa) - dla por.
wyrok Wojewodzkiego Sądu Administracyjnegow Rzeszowie z dnta 22 lutego 2008 r. Il
S.A.iRz 412107.
Trzeba tez podnieść,ze sposób głosowaniana zebraniu wiejskim ma doniosłe
znaczenie dla waznościwyboru sołtysa,co w konsekwencji przesądza za stwierdzeniem
niewaznościwyborów sołtysaSołectwaKątki.
PowyŻsz,auchwała otwiera moŻliwośćzarządzentapowtórnych wryborow organów
w tym sołectwie.
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