RADA GMINY
w Brodach

Uchwała Nr V/ 54.149
Rady Gminy w Brodach
z dnia 31 maja 2019 roku

W sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Stawu Kunowskiego o ponowne
przeprowadzenie wyborów Sołtysa w ich miejscowości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2019r poz.506) oraz art.9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r
o petycjach (tekst jednolity Dz.0 z 2018r poz.870) w związku z § 69 pkt.4 ,§ 70 pkt.1 i 2
Statutu Gminy Brody (Uchwała NrXII/74/18 z dnia 07.11.2018r) Rada Gminy w Brodach
uchwała, co następuje:

Po rozpatrzeniu petycji z dnia 11 kwietnia 2019r (data wpływu do Urzędu Gminy) w sprawie
ponownego wyboru Sołtysa w miejscowości Staw Kunowski, odmawia się jej uwzględnienia

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Brodach, zobowiązując
go do poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Brodach.
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RADA GMINY
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Załącznik
do uchwały Nr.Y.P.16.
Rady Gminy w Brod ch
z dnia 31 maja 2019 roku

Uzasadnienie
W dniu 11.04.2019r wpłynęła do Wójta Gminy Brody wpłynęła petycja o ponowne
przeprowadzenie wyborów Sołtysa w miejscowości Staw Kunowski. Do petycji załączono
podpisy 48 osób (wszystkie na osobnych kartkach)
Zgodnie z art.9 ust.2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U.z 2018r
poz.870) —petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest
rozpatrywana przez ten organ.
Petycja została skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy
w Brodach celem rozpatrzenia, przygotowania i przedstawienia Radzie Gminy projektu
uchwały w sprawie jej rozpatrzenia. Petycja była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji
w dniu 06.05.2019 roku, która to zapoznała się z protokołem z zebrania wiejskiego odbytym
w miejscowości Staw Kunowski w dniu 04.04.2019r nie stwierdzając nieprawidłowości
z jego przeprowadzenia czyli wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Jak wynika z protokołu z przeprowadzonego zebrania nikt z mieszkańców nie zgłaszał
incydentów, które by miały wpływ na przebieg zebrania, jak również wyboru Sołtysa i Rady
Sołeckiej. Nikt z głosujących nie zgłaszał, iż ktokolwiek z uczestników głosowania znajduje
się pod wpływem alkoholu. W przypadku takiego zgłoszenia Przewodniczący zebrania
mógłby wykluczyć taką osobę z zebrania i pozbawić głosu w wyborach sołtysa. Skoro żadna
z osób obecnych nie podniosła takiej okoliczności przyjąć należy, iż w momencie wyborów
wszyscy uczestnicy byli pełnoprawnymi osobami uprawnionymi do głosowania.
Jeśli zaś chodzi o zarzut zrywania zawiadomień o mających się odbyć wyborach to
równie trzeba zauważyć, ze taki fakt nie ma odzwierciedlenia w protokole
z przeprowadzonych wyborów. Wobec tego faktu Komisja na chwilę obecną nie jest w stanie
ustalić czy takie zdarzenie miały miejsce. Podkreślenia wymaga fakt, iż owe wybory odbyły
się przy wymaganej przez prawo ilości mieszkańców uprawnionych do głosowania. Tym
samym wybory można było przeprowadzić w pierwszej turze. Fakt ten świadczy o tym , iż
mieszkańcy byli w sposób wystarczający zawiadomieni o terminie i miejscu wyborów Sołtysa
i Rady Sołeckiej.
Wobec powyższego komisja stwierdza, ze wybory odbyły się zgodnie ze Statutem
sołectwa Rozdział V tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej §20,21,22,23,24,25 i 26 i nie ma
podstaw do ich unieważnienia. Jednocześnie informuje się, że Sołtysa i Radę Sołecką może
odwołać tylko zebranie wiejskie zgodnie ze Statutem Sołectwa rozdział V §27.
Mając na względzie powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła decyzję
o przestawieniu Wysokiej Radzie projektu uchwał y o odmowie uwzględnienia w/w petycji.
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