
Uchwała Nr XLI/63/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Kosakowo  celem 

określenia zmian w statutach sołectw. 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XIX/90/99 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych na terenie Gminy Kosakowo 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie 

projektowanych następujących zmian w statutach sołectw Gminy Kosakowo, stanowiących załączniki 

do Uchwały Nr XXXIV/67/2005 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005 r:  

 

 

1/ Art. 20 pkt 5 otrzymuje treść: 

„1. Powołana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjęć zgłoszeń, weryfikuje 

listy poparcia kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami Sołeckich Komisji Wyborczych. 

2. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat, Gminna Komisja Wyborcza niezwłocznie w 

obwieszczeniu zawiadamia o tym mieszkańców danego sołectwa i przedłuża termin 

przyjmowania zgłoszeń kandydatów na sołtysa o pięć dni. 

W przypadku braku dalszych zgłoszeń, zarejestrowanego kandydata uważa się za wybranego 

i wyborów nie przeprowadza się. 

Gminna Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia mandatu sołtysa bez głosowania 

i niezwłocznie w formie obwieszczenia informuje o tym mieszkańców danego sołectwa.”  

 

§ 2 

Jako rodzaj konsultacji ustala się zebrania wiejskie we wszystkich jednostkach pomocniczych 

Gminy Kosakowo. 

§ 3 

W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział stali mieszkańcy sołectw uprawnieni do 

głosowania.  

 

 



§ 4 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzenia konsultacji w terminie do dnia 30 

września 2017r.  

§ 5 

Uchwała podlega bezzwłocznemu opublikowaniu w biuletynie informacji publicznej oraz w 

biuletynie gminnym. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Z wnioskiem o zmiany w obowiązujących statutach sołectw wystąpiło Stowarzyszenie Sołtysów 

Województwa Pomorskiego - Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo. Niniejsza zmiana dotyczy 

obsadzenia kandydata na funkcję sołtysa bez konieczności przeprowadzenia głosowania, gdy 

zgłoszony został tylko jeden kandydat. Obsadzenie na funkcję sołtysa bez przeprowadzenia wyborów, 

po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu do składania kandydatur, pozwoli na zmniejszenie 

kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.  

W przeprowadzonych ostatnio w Gminie Kosakowo bezpośrednich wyborach sołtysów na kadencję 

2015-2019 frekwencja w ośmiu sołectwach, gdzie zgłoszono tylko jednego kandydata nie 

przekroczyła 10% w trzech z nich, w kolejnych trzech nie przekroczyła 20%, a w pozostałych dwóch 

była niewiele ponad 20%. W sołectwie, gdzie zgłoszono czterech kandydatów frekwencja wyniosła -  

51,21%. Świadczy to o tym, że mieszkańcy nie są zainteresowani głosowaniem, gdy mają do wyboru 

tylko jednego kandydata, a jak się okazuje, zgłoszony kandydat zostaje sołtysem.  

Art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na Radę Gminy obowiązek przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami w sprawie organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej. Na temat 

proponowanych zmian muszą się wypowiedzieć mieszkańcy. 

 

 


