
UCHWAŁA NR VIII/37/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 31 stycznia 2019 roku 
 

 

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

Nr XXXIV/67/2005 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005 r. 

 

 

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 2018 r. poz. 994 ze zm.)  

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, wprowadza się zmianę do statutów jednostek 

pomocniczych Gminy Kosakowo, stanowiących załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9  do Uchwały  

Nr XXXIV/67/2005 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005 r., w których:  

 

1/ Art. 5 pkt 3 otrzymuje treść:  

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat licząc od dnia wyborów, które muszą się odbyć  

nie później niż 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję.” 

 

2/  Art. 21 otrzymuje brzmienie:  

„Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród  

nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do  

głosowania, na pierwszym Zebraniu Wiejskim, zwołanym przez Wójta po wyborach Sołtysa 

na 5 – letnią kadencję.” 

 

§ 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 

 

Uchwałą Nr III/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018r. Rady Gminy Kosakowo  postanowiła o przeprowadzeniu 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Kosakowo celem określenia zmian w statutach sołectw. Zmiany mają 

związek ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym, w wyniku której wydłużono kadencję rad gmin do lat 5. 

W wyniku niniejszej uchwały kadencja organów sołectwa pokrywać się będzie z kadencją Rady Gminy. 

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

Rada Gminy Kosakowo wybrała je jako rodzaj konsultacji w przedmiotowej sprawie. Konsultacje polegają 

na wyrażeniu opinii przez 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 na ten temat była zamieszczona w 

ogłoszeniach o zebraniach wiejskich). 

 

Zebrania wiejskie odbyły się w miesiącu styczniu 2019r. O zebraniach wiejskich w sprawie proponowanych 

zmian w statutach sołectw mieszkańcy zostali poinformowani w Biuletynie Gminnym i na stronie 

internetowej Gminy, a także poprzez ogłoszenia rozwieszane na terenie sołectw na co najmniej 7 dni przed 

terminem zebrania. 

Uprawnionych do konsultacji było 11.100 mieszkańców gminy. W zebraniach wiejskich we wszystkich 

sołectwach uczestniczyło ogółem 356 osób uprawnionych do głosowania, co stanowiło frekwencję ogółem – 

3,21%. We wszystkich sołectwach, ze względu na niską frekwencję (poniżej 10% uprawnionych do 

głosowania) zebrania wiejskie odbyły się w drugim terminie, tj, po upływie 15 minut. 

 

Uczestniczący w zebraniach wiejskich mieszkańcy wszystkich sołectw opowiedzieli się zdecydowanie za 

proponowaną zmianą (99,16%).  Frekwencję na zebraniach wiejskich i wyniki głosowania                                   

w poszczególnych sołectwach 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 16.01.   1.234 43 3,48 43 - - 

Pogórze 21.01.   2.718 31 1,14 31 - - 

Dębogórze 

Wybudowanie 

9.01.      222 14 6,31 14 - - 

Kazimierz 18.01.      290 26 8,96 26 - - 

Kosakowo 14.01.   1.355 58 4,28 57 - 1 

Mechelinki 8.01.      291 11 3,78 11 - - 

Suchy Dwór 11.01.   1.111 38 3,42 38 - - 

Rewa 10.01.      799 42 5,26 40 - 2 

Pierwoszyno 15.01.      854 54 6,32 54 - - 

Mosty 17.01.    2.226 39 1,75 39 - - 

Razem x 11.100 356 3,21 353 0 3 

 


