UchwałaNr VIII l 5| /2011
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 2g czerwca20l l roku
w sprawie:stwierdzenianiewazności
wyborów sołtysaSołectwaKątki, oclbytych
r,vdniu
fZlutego 201I r.
Na podstawieart.l g ust. 1 i art.36ust.2.
ustawv zdnia 8 marca 1990r.o samorządzte
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tekst:
IJ.
Dz'
z2OO1r'N.
iąi, p"i' l 5 9 I z p o z n .z m . )
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Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje
:

$ r.
Rada Gminy Stary .farg po rozpoznaniu
skargi'wniesionej przezmieszkańcawsi
Kątki, w
gminie Stary Targ, rlotyczącejnieprawidło*"oś.i
oo;"r.i",naoszłow czasie wyborów
sołeckichw miejscowosci Kąiki' siwierdza
ni.*u^*J *|uo,o* sołtysaSołectwa
Kątki,
odbytychw dniu 22 lutego 2Oll r.

$2
Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi

Gminy Stary Targ.

$3
Uchwaławchodziw Życiez dnięm podjęcia.
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Uzasadnienie
Do Wojta Gnriny Stary Targ wpłynęław dniu l kwietnia 20||r. skarga mieszkańca
Kątki. w gminie Stary Targ' Ktory w jej treśctzarzuca, ze w trakcie wyborow sołeckich
w czasie gtosowania w wyborach na
w miejscowościKątki dclszłodo nieprawidłowości
(odbywających
sołtysa
się dnta22 lutego 2011r.)SotectwaKątki, ktore to uchybieniawinny
Kątki'
spowodowacuniewaznieniewyborów sołeckichw miejscolł,ości
przeana|izowaniu
Po Zapoznant) się z,arzutami ujętymi w skardze oraz po
dokumentacji Komisji Skrutacyjneji listy obecnościz zebrania wiejskiego dotyczącego
.Iarg
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Kątki, Rada Gminy Stary
stwierdza niewaznoŚć
wyborów sołectwaKątki'
w konkretnym przypadku
co trzeba podkreślić
organem uprawnionym
jednostek
pomocniczych (sołectw)oraz
do kontrolowania procedur wyborczych organów
rozstrzygania protestów
wyborczych i stwierdzenia niewazności przeprowadzonych
wyborów jest Rada Gminy Stary Targ ( taki pogląd wyrazlł m.in. Wojewodzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiuw wyroku z dnia 30 września2008r. III S.A./Wr 393/08,
LEX nr 5l8520 orazw wyroku równiez z dnia 30 września2008r. III S.A'lWr 8/08' L,EX
n r 5 1 4 9 8 0) .
Nalezy zaznaczyć, że podstawąuniewaznieniawyborów sołeckichbyło tutaj złamanie
zasad wyrazonych w Statucie Sołectwa( $ 22 ust.l i 3 , to jest dotyczących reguły,
że w głosowaniubiorą udziałosoby będącefaktycznie stałymimieszkańcami sołectwaKątki
(chodził<lo trzy osoby biorące udział w głosowaniu,które są mieszkańcami Waplewa
Wielkiego a nie sołectwaKątki. co potwierdzadokumentacjaewidencji ludności.Kłuci się to
z' z'asadz,u
ze wybor sołtysapowierza się mieszkańcom gminy (danego sołectwa) - dla por.
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnta 22 |utego 2008 r. II
S . A . i R z4 l 2 l 0 l .
,I,rzeba
tei podnieśc,Że sposób głosowaniana zebraniu wiejskim ma doniosłe
ZnaCZenLe
dla wazności wyboru sołtysa,co w konsekwencji przesądza Za stwierdzeniem
wyborów sołtysaSołectwaKątki.
niewazności
Powyższa uchwała otwiera moiliwość zarządzentapowtómych wyborów organów
w tvm sołectwie.
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