
UCHWAŁA Nr VIII/50/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa Sobolew I.

Na podstawie:
- art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594,
645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072),
- § 34 Statutu Sołectwa Sobolew I, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/37/2002
Rady Gminy w Sobolewie  z  dnia  30  grudnia  2002  r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Sołectwa
Sobolew I,

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się nieważność wyboru sołtysa Sołectwa Sobolew I, w wyborach przeprowadzonych na
Zebraniu Wiejskim w dniu 7 lutego 2015 r., z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr VIII/50/2015
Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 31 marca 2015 r.

UZASADNIENIE
          W dniu 8 lutego 2015r. (data wpływu 9 luty 2015 r.) do Rady Gminy w Sobolewie wpłynęło
pismo  Pana  Witolda  Paziewskiego  kandydata  na  sołtysa  w  Sołectwie  Sobolew  I  w sprawie
sprawdzenia  wpisów  na  listę  obecności  mieszkańców  biorących  udział  w  wyborach  sołeckich
w dniu 7 lutego 2015 r. W piśmie wnioskodawca zarzucił,  iż w wyborach sołeckich Sobolew I
wzięły udział osoby nie uprawnione do głosowania. Na kandydatów na Sołtysa zgłoszone zostały
cztery osoby: Gazda Ryszard, Paziewski Witold, Tuchowski Stanisław, Wróblewski Adam. Komisja
skrutacyjna w składzie: Kalbarczyk Agnieszka, Bogucki Grzegorz, Ragus Mirosław, Sobczyńska
Anna,  Magnuszewska  Edyta.  Komisja  stwierdziła,  że na  ogólną  ilość  859  uprawnionych  do
głosowania, wzięło udział 242 osoby. W wyniku tajnego głosowania zgłoszeni kandydaci otrzymali
następującą ilość  głosów: Gazda Ryszard  79,   Paziewski  Witold 71,  Tuchowski  Stanisław 41,
Wróblewski Adam 51. Komisja stwierdziła, że większością głosów na sołtysa Sołectwa Sobolew I
został wybrany Gazda Ryszard.

Sprawa została skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie. W dniach 12
i 25 lutego 2015 r. przedmiotowa Komisja dokonała analizy listy obecności mieszkańców Sołectwa
Sobolew  I na zebraniu wiejskim w dniu 7 lutego 2015 r. ze spisem wyborców.

Komisja Rewizyjna po analizie listy obecności stwierdziła, iż nie wszystkie osoby głosujące
w  sołectwie  I  były  do  tego  uprawnione.  6  osób  niezameldowanych  było  w  danym  okręgu.
Natomiast 4 osoby były zameldowane a zamieszkiwały poza okręgiem wyborczym. 1 osoba nie
występowała jako zameldowana w Sobolewie oraz 1 osoby nie można było zidentyfikować .
Komisja Rewizyjna wystosowała do Przewodniczącego Rady w Sobolewie wniosek dotyczący:
- uznania odwołania kandydata na sołtysa Witolda Paziewskiego za zasadny,
- ustalenia nowego terminu wyborów w tym sołectwie,
- przeprowadzenia wyborów w oparciu o listę wyborców uprawnionych do głosowania w danym
sołectwie dostarczoną przez Wójta Gminy.

4 marca zostało wystosowane pismo do pana Witolda Paziewskiego informujące, że na jego
wniosek  została  przeprowadzona  analiza  listy  obecności  na  przedmiotowym  zebraniu,
a rozstrzygnięcie powyższej sprawy nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy w Sobolewie.

W  Statucie  Sołectwa  Sobolew  I  nie  uregulowano  trybu  wnoszenia  i  rozpatrywania
protestów,  ani  też  trybu  unieważniania  wyborów  organów  sołectwa,  jednak  w  orzecznictwie
sądowym zajmowano się tym problemem, stwierdzając m.in. w wyroku z dnia 30 września 2008r.
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,  sygn.  Akt:  III  SA/Wr 8/08,  że istnieje
możliwość wypowiedzenia się przez radę gminy w sprawie ważności wyborów sołtysa w drodze
uchwały.

W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wyjaśnił, iż mieszkańcy sołectwa w drodze protestu mogą
zwrócić się do rady gminy o wypowiedzenie się, co do legalności przeprowadzonych wyborów
sołtysa i ich ważności. Rada gminy może poprzez komisję rewizyjną dokonać weryfikacji zarzutów
podniesionych w proteście i podjąć uchwałę o prawidłowości wyborów lub ich unieważnieniu.

Podobny pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w wyroku z dnia
22 lutego  2008  r.,  sygn.  Akt:  II  SA/Rz  412/07  stwierdzając,  że  rada  gminy  realizując  swe
uprawnienia nadzorcze może wypowiadać się o ważności wyborów sołtysa i może je unieważnić
gdy okaże się, że przeprowadzono je z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
ustanawiających  przesłanki  ważności  wyborów  (art.  36  ust.  2)  pod  tym  wszakże  warunkiem,
iż naruszenie  to  i  możliwość  jego  wpływu na  wynik  wyborów zostało  dowiedzione  i  znajduje
uzasadnienie w zebranym materiale dowodowym.

W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Sobolewie na posiedzeniu
w dniach  12  i  25  lutego  2015  r.  rozpatrzyła  powyższą  sprawę  uznając  protest  p. Witolda
Paziewskiego  za  zasadny  i  zaleciła  przedłożenie  projektu  uchwały  stwierdzającej  nieważność
wyborów sołtysa Sołectwa Sobolew.  


