Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zarządzenia powtórnego wyboru sołtysa wsi Kamionki gmina Stara Biała

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506) oraz § 12 ust. 3 i ust. 5 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 24/IV/03 Rady Gminy
Stara Biała z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Stara Biała (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2003 r. Nr 101, poz. 2492) zmienionej Uchwałą Nr 76/VIII/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30
września 2015 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r. poz. 8391) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zarządza się powtórny wybór sołtysa wsi Kamionki gmina Stara Biała w okresie do dnia 19 kwietnia
2019 roku.
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ustalenia daty, godziny i miejsca zebrania wiejskiego, podczas
którego zostanie przeprowadzony powtórny wybór sołtysa wsi Kamionki oraz wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyboru.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 12 marca 2019 r. , działając na podstawie § 53 ust. 2 i ust. 3
pkt 2 Statutu Gminy Stara Biała, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie ważności wyborów
sołtysa i rady sołeckiej wsi Kamionki odbytych w dniu 5 marca 2019 roku. Po zbadaniu zgromadzonych
w tej sprawie dokumentów i po dokonaniu ich oceny, Komisja Rewizyjna uznała wybór sołtysa wsi
Kamionki za przeprowadzony z naruszeniem prawa i stwierdziła, że należy ten wybór unieważnić.
Po unieważnieniu przez Radę Gminy Stara Biała wyboru sołtysa wsi Kamionki, przeprowadzonych
w dniu 5 marca 2019 r., zarządzenie powtórnego wyboru sołtysa wsi Kamionki jest w pełni uzasadnione.
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