
UCHWALA Nr IV/14/2015 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 26 lutego 2015 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Na podstawie art.237 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
Postypowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 267 z pom. zm.) w zwiq.zku 
z art. 18 ust.2 oraz art. 18 a ust.l, art.35 ust.3 pkt.5 oraz art. 36 liSt. 1 i 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku 0 samorzq.dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) 
oraz rozdz.5 par.3 ust.4 zalq.cznika do Uchwaly Nr 1III1412011 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Statutu Solectwa Brzescie Male 
Rada Gminy Baboszewo uchwala co nastypuje : 

§1 

1. Uznaje skargy Pani Lutomirskiej Wieslawy wniesionq. 121utego 2015 roku za 
bezzasadnq., a wybory Soltysa Solectwa Brzescie Male, ktore odbyly siy w dniu 29 
stycznia 2015 roku za przeprowadzone bez naruszenia rozdz. 5 par. 3 listA Statutu 
Solectwa Brzescie Male. 
2. Uzasadnienie stanowi zalq.cznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy W ojtowi Gminy. 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 



UZASADNIENIE 

Zalq.cznik do u.chwaly Nr IV 114/2015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 26.02.2015 roku 

Pani Wieslawa Lutomirska wniosla w dniu 12.02.2015 r. 0 ponowne przeprowadzenie 
wyborow soltys a we wsi Brzes.cie Male. W uzasadnieniu powolala si~ na naruszenie rozdzialu 5 
par. 3 ust. 4 Zalq.cznika do U.chwaly Nr IIII14/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011 
roku w sprawie Statutu Solectwa Brzes.cie Male - Statutu Sole.ctwa Brzes.cie Male. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 w zwi¢u z art. 35 ustawy z dnia 8 mar.ca 1990r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. Z 2013, poz. 594 z poin. zm.) solys oraz .czlonkowie rady sole.ckiej wybierani Sq 
w glosowaniu tajnym, bezposrednim, sposrod nieograni.czonej li.czby kandydatow, przez stalych 
mieszkarl.cow solectwa uprawniony.ch do glosowania, a organiza.cj~ i zakres dzialania sole.ctwa 
okresla rada gminy odr~bnym statutem. 

Podczas wyborow soltysa w sole.ctwie Brzescie Male, ktore odbyly si~ w dniu 29.01.2015r. 
przybylo 10 mieszkarl.cow. Wybory przeprowadzila komisja skruta.cyjna w skladzie 3 osob, 
wybrany.ch sposrod uprawniony.ch do glosowania. Zebranie wiejskie zglosilo 2 kandydatow na 
soltysa. W pierwszej turze obie kandydatki otrzymaly rownq li.czb~ glosow tj. po 5 kai:da. Zgodnie 
z postanowieniami rozdzialu 5 par. 3 ust. 4 Statutu Solectwa Brzes.cie Male "w przypadku rownej 
liczby glosow przeprowadza si~ glosowanie ponowne". W zwi¢U z powyzszym Komisja 
skrutacyjna przeprowadzila ponowne glosowanie. W drugiej turze ponownie obie kandydatki 
otrzymaly rownq liczb~ glosow tj. po 5 kai:da. 

Statut Solectwa Brzes.cie Male nie wskazuje metody wyborn soltysa w sytua.cji, gdy po 
ponownym glosowaniu nie moi:na wybrac kandydata. Tym samym nie wyklu.cza, ze moi:na go 
wybrac stosujqC metod~ losowania - przez analogi~ do sposobu ustalenia wynikow glosowania i 
wynikow wyborow do organow stanowiqcychjednostek samorzqdu terytorialnego w mysl ustawy z 
dnia 5 sty.cznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112). Niewqtpliwie metoda 
wyborn soltysa po wy.czerpaniu metod okreslonych w ww. Statu.cie byla spraWq spomq. Zgodnie z 
postanowieniami rozdzialu 7 par. 1 ust. 2 ww. Statutu "w sprawa.ch spomy.ch interpreta.cji Statutu 
dokonuje Wojt". W zwi¢U z tym jako przewodni.czq.cy zebrania wiejskiego byl wladny do 
zaproponowania Komisji Skruta.cyjnej oraz pozostalym uprawnionym do glosowania by 0 wyborze 
soltysa rozstrzygnqc poprzez losowanie w obe.cnos.ci zebrania wiejskiego. Uczestni.cy zebrania 
zaaprobowali takq metod~ rozstrzygni~cia, albowiem nikt nie zglosil sprze.ciwu, co zostalo 
odnotowane w protokole z zebrania. W wyniku przeprowadzonego losowania na soltysa zostala 
wybrana Pani Monika Rydzewska. 

W zaistnialym stanie fakty.cznym i prawnym Rada Gminy Baboszewo nie znajduje podstaw 
prawny.ch do podj~.cia uchwaly uniewaZniajq.cej wybory soltysa w Sole.ctwie Brzes.cie Male. Zostaly 
one przeprowadzone zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i nie zostal naruszony interes prawny 
mieszkarl.cow wsi - wybor.cow soltysa. To zebranie wiejskie dokonalo wyborn soltysa. Zwai:yc 
naleZy, ze zaden z wybor.cow uczestniczqcy.ch w zebraniu wiejskim w dniu 29.01.2015 roku nie 
zakwestionowal prawidlowosci wyborn organu wykonaw.czego Sole.ctwa. Pani Wieslawa 
Lutomirska nie byla obecna na zebraniu. Zarzuty Skarzqcej Sq slusznos.ciowe i nie znajdujq opar.cia 
w obowiqzujq.cym Statu.cie Sole.ctwa Brzescie Male, jak rowniez w ustawie 0 samorzqdzie 
gmlnnym. 
Rada Gminy zauwai:a konie.cznosc dopre.cyzowania trybu wyboru organow jednostek 
pomo.cni.czy.ch jak rowniez zasad wnoszenia protestow wybor.czy.ch. W tym .celu zostaly podjete 
prace zmierzajqce do podj~cia u.chwal www. zakresie. 

YRADY 


