
 

UCHWAŁA NR XLVII/110/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 października 2017 roku 

 

w sprawie: zmian w statuach sołectw Gminy Kosakowo, stanowiących załączniki do Uchwały nr 

XXXIV/67/2005 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia 

statutów sołectw Gminy Kosakowo 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) 

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, wprowadza się zmiany w art. 20 pkt 5 statutów 

sołectw Gminy Kosakowo, stanowiących załączniki do Uchwały nr XXXIV/67/2005 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Kosakowo, 

który otrzymuje treść: 

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

poparcia kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami Sołeckich Komisji Wyborczych. 

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 

 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do ogłoszenia niniejszej uchwały w Biuletynie Gminnym.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Z wnioskiem o zmianę w obowiązujących statutach sołectw Gminy Kosakowo wystąpiło Stowarzyszenie 

Sołtysów Województwa Pomorskiego - Gminne Koło Sołtysów. Zmiana dotyczy obsadzenia kandydata na 

funkcję sołtysa bez konieczności przeprowadzenia głosowania, gdy zgłoszony został tylko jeden kandydat. 

Obsadzenie na funkcję sołtysa bez przeprowadzenia wyborów, pozwoli na zmniejszenie kosztów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów. Analogiczne rozwiązanie dotyczące obsadzania 

mandatów radnych bez głosowania, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata, przewiduje art. 380 i 381 

Kodeksu Wyborczego (ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. , t. jedn. z 2017r. poz. 15 ze zm.).   

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1875) na temat proponowanych zmian w statutach sołectw muszą się wypowiedzieć mieszkańcy. W związku 

z tym Rada Gminy Kosakowo Uchwałą Nr XLI/63/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku zarządziła 

przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie projektowanych zmian 

w statutach sołectw.  

Jednym z rodzajów konsultacji uchwalonych przez tut. organ stanowiący są zebrania wiejskie. Rada Gminy 

Kosakowo podjętą uchwałą wybrała je jako rodzaj konsultacji w przedmiotowej sprawie. Konsultacje 

polegają na wyrażeniu opinii mieszkańców uprawnionych do głosowania i nie są wiążące dla  organów 

Gminy. 

 

Zgodnie ze statutami sołectw, zebranie wiejskie jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania (według stanu stałego rejestru wyborców na dzień 

zebrania). Statut sołectwa przewiduje, że jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na zebraniu wiejskim 

wymagana dla jego ważności większość 1/10, po upływie 15 minut odbywa się zebranie wiejskie w drugim 

terminie, którego ważność nie jest zależna od ilości zebranych (informacja o powyższym została 

zamieszczona w ogłoszeniach o zebraniach wiejskich, rozwieszonych w każdej wsi). 

 

Zebrania wiejskie zostały przeprowadzone przez Wójta Gminy w miesiącu wrześniu.  Uprawnionych do 

konsultacji było 10.258 mieszkańców Gminy. W zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach 

uczestniczyło ogółem 221 osób uprawnionych do głosowania, co stanowiło frekwencję 2,15%.  

Najniższa frekwencja była w Pogórzu (0,87%), najwyższa w Kazimierzu (5%). We wszystkich sołectwach, 

ze względu na niską frekwencję, zebrania wiejskie odbyły się w drugim terminie, tj, po upływie 15 minut. 

Uczestniczący w zebraniach wiejskich mieszkańcy ośmiu sołectw opowiedzieli się za proponowaną zmianą, 

w dwóch sołectwach (w Mostach i w Suchym Dworze) przeciw. Ogółem 71,5% było za, 24,9 przeciw, 3,6% 

wstrzymało się od głosu.   

 

Frekwencję na zebraniach wiejskich i wynik głosowań przedstawia poniższa tabela: 
Sołectwo Data 

Zebrania 

Wiejskiego 

Mieszkańcy 

uprawnieni do 

głosowania 

Obecni na 

Zebraniu 

Wiejskim 

Frekwencja 

(w%) 

Za zmianą 

w statucie 

Przeciw 

zmianie 

w statucie 

Głosy 

wstrzy- 

mujące 

Dębogórze 14.09.   1.071  20 1,87 20 - - 

Pogórze 15.09.   2.398  20 0,83 18 - 2 

Dębogórze 

Wybudowanie 

18.09.      226    6 2,65   6 - - 

Kazimierz 19.09      280  14 5,00 14 - - 

Kosakowo 20.09.   1.249  14 1,12 14 - - 

Mechelinki 21.09.      277    7 2,53   7 - - 

Suchy Dwór 22.09.   1.026  32 3,12 14 18 - 

Rewa 25.09.      796  32 4,02 30 - 2 

Pierwoszyno 26.09.      809  36 4,45 35 - 1 

Mosty 27.09.    2.126  40 1,88 - 37 3 

Razem x  10.258 221 2,15 158 (71,5%) 55 (24,9%) 8 (3,6%) 

 

O zebraniach wiejskich w sprawie konsultacji na temat proponowanych zmian w statutach sołectw 

mieszkańcy zostali poinformowani dwukrotnie w Biuletynie Gminnym, na stronie internetowej Gminy i w 

Biuletynie Informacji Publicznej, a także poprzez ogłoszenia, które były rozwieszane na terenie sołectw na 7 

dni przed terminem zebrania. 


