
UCHWAŁA NR VI/44/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ważności wyborów organów Samorządu wsi Skotniki Górne.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 18a ust.1 w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wszczętego w oparciu o protest wyborczy, uznaje się 
wybory Sołtysa, odbyte na zebraniu wiejskim w dniu 11.02.2019r w sołectwie Skotniki Górne za nieważne.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 3. 

Uchwałę ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz na tablicy ogłoszeń 
w Sołectwie Skotniki Górne.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 13.02.2019r. do tutejszego Urzędu wpłynął protest wyborczy dotyczący wyborów Sołtysa w
sołectwie Skotniki Górne, zawierający wniosek o unieważnienie wyborów sołtysa. Autor protestu
sformułował w nim następujące zarzuty, że wyborach brały udział osoby nieuprawnione
(4 osoby).

W wyniku przeprowadzonych w dniu 11.02.2019r Wyborów, na sołtysa został wybrany Pan Piotr
Pituła, który miał 33 głosy natomiast drugi kandydat Pan Czesław Jaguś otrzymał 32 głosy.

W celu zbadania zasadności postawianego w piśmie zarzutu Przewodniczący Rady Miejskiej
przeprowadził postępowanie wyjaśniające w ramach, którego zwrócił się do Burmistrza o sprawdzenie
podniesionego w piśmie zarzutu udziału w zebraniu i głosowaniu osób nieposiadających prawa wyborczego
dotyczącego wyborów organów samorządu mieszkańców wsi Skotniki Górne.

Urząd Miasta i Gminy Wiślica w wyniku wnikliwej analizy listy obecności na zebraniu wiejskim
mieszkańców wsi Skotniki Górne ustalił, iż 4 osoby nie miały prawa wyborczego.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która
przeprowadziła postępowanie mające na celu weryfikację zasadności wszystkich zarzutów podniesionych w
proteście.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21.02.2019 r. zapoznała się z treścią zgromadzonych w
sprawie dokumentów i wyjaśnień, wypracowała stanowisko i podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady
Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa odbytych na zebraniu wiejskim w
dniu 11.02.2019r w sołectwie Skotniki Górne, ponieważ różnica pomiędzy kandydatami wynosi jeden głos,
natomiast 4 osoby nieuprawnione brały udział w głosowaniu, co miało znaczący wpływ na wynik wyborów,
gdyż różnica pomiędzy kandydatami wynosi tylko jeden głos.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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