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UCHWAŁA NR VII/57/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 7 marca 2019 r. 

w sprawie: rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Wąsosz 

Na podstawie art. 18a w związku z art. 36 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm) oraz Statutu Sołectwa Wąsosz stanowiącego załącznik 

Nr 18 do Uchwały Nr 68/IX/2003 z dnia 07 sierpnia 2003r. 

Rada Miejska w Koniecpolu 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W wyniku rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Wąsosz zarejestrowanego w dniu 

11 lutego 2019r.  pod nr 1342 / 2019  i pod nr 1344/2019  w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rady 

Sołeckiej, uznaje protest za uzasadniony oraz stwierdza  nieważność wyboru Sołtysa i członków Rady 

Sołeckiej Sołectwa Wąsosz. 

§ 2.  

Zarządza przeprowadzenie nowych Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Wąsosz do dnia 

25 marca 2019 r. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Koniecpolu 

 

 

Aneta Chrzuszcz 
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Uzasadnienie do uchwały Nr VII/57/2019 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 7 marca 2019 r. 

 W związku ze złożonym protestem przez mieszkańców sołectwa Wąsosz Panią XXXXX XXXXXX 

i Pana XXXXX XXXXX w sprawie zweryfikowania osób biorących udział w wyborach Sołtysa i Rady 

Sołeckiej sołectwa Wąsosz, które odbyły się w dniu 09.02.2019r. W proteście wniesiono o unieważnienie 

głosowania i rozpisania nowego terminu wyborów. Komisja, po zapoznaniu się z treścią protestów 

o nieprawidłowości przeprowadzonych wyborów w sołectwie stwierdza, że zgodnie z Protokołem z wyboru 

Sołtysa i Rady Sołeckiej w głosowaniu udział wzięło 20 osób uprawnionych do głosowania. Na dołączonej do 

protokołu liście obecności wpisanych było 21 osób, jedna osoba została wykreślona z tej listy (tj. p. XXXXXX 

XXXXXX). Wykreślony z listy p. XXXXX XXXXX został członkiem Komisji Skrutacyjnej. Ponadto 

stwierdza się, że Pani XXXXXX XXXXXX nie jest nie jest ujęta w stałym rejestrze wyborców w gminie oraz 

nie jest zameldowana w sołectwie Wąsosz. 

Osoby Pan XXXXX XXXXXX i Pan XXXXXX XXXXXXX są ujęci w stałym rejestrze wyborców, ale 

posiadają zameldowanie na pobyt stały w Koniecpolu i tam stale zamieszkują. 

 Aby być osobą uprawnioną do głosowania w wyborach sołtysa w danym sołectwie nie wystarczy 

być stałym pełnoletnim mieszkańcem sołectwa, ale również trzeba być ujętym w stałym rejestrze 

wyborców w gminie. W związku z tym, Komisja uznaje protest Państwa XXXXX i XXXXXX XXXXXX za 

uzasadniony i proponuje przeprowadzenie ponownych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wąsosz.  


