
Uchwała Nr 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

z dnia……………..2021r. 
 

 uchwała zmieniająca uchwałę w spawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipie Góry 

 

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XII/105/20 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia            

31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipie Góry 

(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2020r. poz. 509), § 18 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równą liczbę głosów nie pozwalającej 

wyłonić składu Rady Sołeckiej, przeprowadza się dodatkowo głosowanie tajne ujmując na 

karcie do głosowania tylko kandydatów, którzy otrzymali równą ilość głosów. 

2. Jeżeli w ponownym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska większości głosów, 

wyboru dokonuje na kolejnym zebraniu, zwołanym przez Sołtysa w terminie 1 miesiąca od 

dnia odbycia zebrania, na którym nie dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej.” 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Regulacja zawarta w § 18 ust. 2-5 Statutu, przewidywała procedurę losowania 

członków rady sołeckiej z kandydatów, którzy w ponownym głosowaniu na zebraniu dla 

przeprowadzenia wyborów, nie otrzymali większości głosów. 

Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, dokonując 

oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały stwierdził, że powyższe uregulowanie nie 

znajduje odzwierciedlenia w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, gdzie w art. 36 ust. 2 ustawy wskazano, że sołtys oraz członkowie rady sołeckiej 

wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

Wobec tego w § 18 należało wyeliminować procedurę losowania kandydatów, którzy 

otrzymali równą ilość głosów. W nowej regulacji, w przypadku niedokonania wyboru 

członków rady sołeckiej, przeprowadza się wybory na kolejnym zebraniu, zwołanym przez 

Sołtysa w terminie 1 miesiąca od dnia odbycia zebrania, na którym nie dokonano wyboru 

członków Rady Sołeckiej.  


