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ucHwALA NR X[ 1671 2Or5
RADY MIE.ISKIEJ W BRZESKU
z

dnia

l

lipca 2015 roku

w

sprawie przekazania skargi wniesionej do WojewrSdzkiego Sqdu Administracyjnego w
Krakowie na uchwalq Nr vll/35/2015 Rady Miejskiei w Brzesku z dnia 18 marca 2015 roku w
sprawie rozpatzenia protestu przeciwko wainoici wybor6w na uchwalq zebrania wiejskiego wsi
Jasiefi o wyborze soltysa oraz udzielenia odpowiedzi na skargq;
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

/Dz.U.z2Ol3r.,poz.594zp6in.zm./,wzwiqzkuzart.54S2ustawyzdnia30sierpnia2002r'Prawo o postqpowaniu przed sEdami administracyjnymi lOz.U. 2 2OL2 t., poz. 27O, z p6in. zm./ Rada
Miejska w Brzesku uchwala, co nastqpuje:

51
w Brzesku przekazuje do wojew6dzkiego sEdu Administraryjnego w Krakowie
skargq wniesionq w dniu 15 czerwca 2015 r. przez Leszka Klimka sottysa wsi .lasie6, na
uchwalq Nr Vlll35/2015 Rady Miejsklej w Brzesku z dnia 18 marca 2015 r' w sprawie

1.Rada Miejska

rozpatrzenia protestu przeciwko wa2nosci wybor6w na uchwalq zebrania wiejskiego wsi
odpowiedziq na skargq.
2.Odpowiedi na skarge, o kt6rej mowa w ust. 1, stanowi zalqcznik do ninie.iszej uchwaty'
Jasiei o wyborze sottysa wraz

z

02
wykonanie uchwaly powierza siq Przewodniczqcemu Rady Miejskiej w Brzesku, zobowi4zujqc
go do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszq uchwala do wojew6dzkiego sEdu
Administracyjnego w Krakowie.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjQcia.

Przewodniczecy Rady Miejskiej

w Brzesku

h'Q-n

mgr KrzysdoffiIzitk

Zalqcznik do uchwaty Nr

Rady Miejskiei w Brzesku z dnia 1 lipca 2015 r.
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Brzesko, dnia

l

lipca 2015 r.

Wojew6dzki Sqd Administracyjny

w Krakowie
ul. Rakowicka 10
31- 511 Krak6w

Skariqcy

:

Leszek Klimek

Jasie6, ul. Wiedeiska 79

32-800 Brzesko

Organ :

Rada Miejska w Brzesku

ul. Glowackiego 51

32-800 Brzesko
Odpowiedi na skargq

Dziatajac na podstawie art. 18 ust.

2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

gminnym /Dz.U. z 2O].1 r., poz.594 z p6in. zm.l, w zwiqzku z art. 54 5 2 ustawy z dnia 30 sierpnta
2OO2 t.

-

Prawo o postepowaniu przed sqdami administracyjnymi /Dz.U. z 2072r., poz.27O, z p6in.

zm./ Rada Miejska w Brzesku przekazuje wraz z niniejszq odpowiedziq, skargq wniesionq przez Leszka
Klimka soitysa wsi Jasie6, na uchwalq Nr Vll/35/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 marca 2015
r. w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko waino6ci wybor6w na uchwalq zebrania wiejskiego wsi
Jasied o wyborze sottysa , wnoszEc jednoczeinie o

- oddalenie skargi,

:

UZASADNIENIE
W dniu 15 czerwca 2015 roku za poirednictwem Rady Miejskiej w Brzesku, Leszek Klimek sottys wsi Jasie6, wni6sl skargq na uchwalq Nr Vll/35/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 marca

2015 r.

w

sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko wainoici wybor6w na uchwalq zebrania

wiejskiego wsi lasieri

o wyborze sottysa. Uchwale tej skariecy zarzucil naruszenie art. 36 ust. 2

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym, stanowiacego,

solectwa wybierany jest

w

ie

sottys jako jeden z organ6w

glosowaniu tajnym, bezposrednim, spoSr6d nieograniczonej liczby

kandydat6w przez statych mieszkaric6w solectwa uprawnionych do glosowania. W tym kontekicle
skariqcy podni6sl, ie derydujqce znaczenie dla prawa wybierania ma fakt stalego zamieszkania, a nie
zameldowanie na pobyt staly, kt6re jest pomocne przy ustalaniu spisu wyborc6w. Wniesienie skargi

zostalo poprzedzone pisemnym wezwaniem do usuniecia naruszenia prawa w wymienionej wyiej
uchwale Nr Vll/3s/2OLS Rady Miejskiej w Brzesku wystosowanym przez pana Leszka Klimka, kt6re

wplynqlo do Rady Miejskiej w dniu 25.03.2015 roku. W odpowiedzi na to wezwanie Rada Miejska w
Brzesku podjqta w dniu 22.05.2015

roku uchwalq

Nr X/53/2015,

w kt6rej odm6wila uwzglqdnienia

wezwania do usunigcia naruszenia prawa w swojej uchwale Nr Vll/3512075 z dnia 18 marca 2015 r. w
sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko wa2no3ci wybor6w sottysa wsi Jasie6.
Odnoszqc siq do zanut5w przedstawionych

w skardze, Rada Miejska w Brzesku podnosi,

co

nastqpuje.

W dniu 8 lutego 2015 roku w trakcie Zebrania Wiejskiego wsi Jasiei odbyly siq wybory sottysa.

W wyniku tajnego glosowania, spo5r6d dw6ch kandydat6w, wiqkszo6ciq dw6ch glos6w sottysem
wybrany zostal Pan Leszek Klimek.
Drugi z kandydat6w Pan J.G. ztoiyl w dniu 76.02.2075 r. do Rady Miejskiej w Brzesku protest na

uchwalq zebrania wiejskiego wsi .iasie6 z dnia 8.02.2015 r. o wyborze sottysa. W ocenie skladajacego

protest w zebraniu mogly uczestniczyd osoby nieuprawnione do glosowania (osoby niezamieszkale
na terenie wsi Jasie6 oraz 2 osoby niepelnoletnie). Protest nie zawieral nazwisk tych os6b. J.G. byl

kandydatem w wyborach na sottysa, kt6rych wynik kwestionowal .W prote6cie stwierdzil min.:
otrzymolem tylko 2 gtosy mniej , ewentuolne nieprawidlowoici mogq miei wptyw no wynik wybor6w.
Podstawe ztoienia protestu stanowil 5 49 statutu sotectwa Jasie6, zgodnie z kt6rym

,,9 49.

t.

:

W ciagu 21 dni od daty wybor6w mo2e byd wniesiony protest przeciwko wainoici

wybor6w z powodu naruszenia przepis6w niniejszego statutu dotyczacych przebiegu glosowania,

ustalenia wynik6w glosowania lub wynik6w wybor6w.

2. Protest przeciwko wyborowi Sottysa lub czlonka (jednego lub wiqcej) Rady Soleckiej moie
wnie56 kaidy

obwatel.

-r. Protest wnosi sie na pi6mie

do Rady Miejskiej, za posrednictwem Komisji Rewizyjnej, kt6ra

wczeSniej rozpatruje protest."
Protest zostal wniesiony w terminie z zachowaniem po6rednictwa Komisji Rewizyjnej

.

Wybory sottysa wsi Jasied przeprowadzata Komisja Skrutacyjna powotana zgodnie z 5 42 uchwaly

Nr XLIV(301)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania statutu
solectwa iasief ( Dz. Urz. Woj. Malop. z 2009r. Nr.438 po2.,3210).

Komisjo Rewizyjno Rody Miejskiej w Brzesku onolizujqc sprowe ustolito

, ie

na liScie obecno6ci

z

Zebrania Wiejskiego Wsi.Jasieri z dnia 08 lutego 2015 r. widniejq dwie osoby:

l)

Pan P.T. Jasiei ul. Ks. Mazurkiewicza 50,

2)

Pan W.N. Jasieri ul. Wisniowa 5,

kt6re nie sq zameldowane pod adresami podanymi na liScie obecnoici oraz nie

sE

zarejestrowane w

Stalym Rejestrze Wyborc6w.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 9.03.2015r. Pan W.N zlo2yl oswiadczenie, 2e pod
adresem Jasiefi ul. Wi6niowa

5 zamieszkuje z zamiarem stalego pobytu gdyi koticzy urzadzenie

domu.
Takie oiwiadczenie ztoiyl

tei w dniu

10 marca 2015 r. Pan T.P. kt6ry oswiadczyl,

ie

mieszka pod

wskazanym adresem od sierpnia 2013 r. po zawarciu zwiqzku matieriskiego z mieszkankE Jasienia.
Jest to stale jego miejsce zamieszkania.
Zasady

itryb wyboru sottysa I rady soleckiej

sq okreSlone po czQici w ustawie

(art. 36 ust. 2 zdanie

pierwsze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z p5i6. zm

pkt 2 tej ustawy).
), po czQ5ci za6 w statucie solectwa ( art. 35 ust. 3
Naczelnq zasadq wyboru sottysa zawiera powolany art. 35 ust. 2 ustawy o samorzqdzie gminnym
stanowiQcy ,2e softys jako jeden z organ6w solectwa , tj. jednostki pomocniczej gminy wybierany jest

w gtosowaniu tajnym, bezpo(rednim, spo(r6d

nieograniczonej liczby kandydat6w przez statych

mieszka6c6w solectwa uprawnionych do glosowania. fuodnie za6 z art..35 ust. 1 i 3 pkt.2 tej ustawy
organizacjq i zakres dzialania jednostki pomocniczej okreila rada gminy odrqbnym statutem a statut

takiej jednostki okre6la w szczeg6lnoSci zasady itryb wyboru jej organ6w.

statut solectwa Jasieri, nadany uchwalq Nr xLtv/3ol/2009 Rady Miejskiej w Brzesku w rozdziale
Vll zawiera regulacje dotyczace wyboru softysa i rady solecklej.

Paragraf 37 statutu prawo wybierania Sottysa

i

czlonk6w Rady Soleckiej przyznaje stalym

mieszkaricom Solectwa posiadajQcym czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

Art. 25 Kodeksu cywilnego za miejsce zamieszkania osoby fizycznej nakazuje uznawad
miejscowoid, w kt6rej dana osoba przebywa

z zamiarem stalego

pobytu.

Przestanka faktycznego przebywania w danej miejscowoici nie mo2e byd rozumiana jedynie jako

pobyt wymuszony konieczno6cie wykonywania
zarobkowych, ale musi

w niej swych obowiqzk6w pracowniczych czy

miei ono jednoczesnie cechy zaloienia tam osrodka swoich osobistych

i

majqtkowych interes6w. Przebywanie w miejscowo6ci bowiem musi wiqzai siq ze skupieniem w niej

iyciowej aktywnoSci, zwiqzanej nie tylko z pracq, ale r6wnie2
Rozpatrujac drugq przeslankq decydujacE

z rodzina.

o statym miejscu

zamieszkania,

tj.

zamiar stalego

pobytu naleiy miei na uwadze, ie skiadnik mentalny animus nle moie byd oceniany tylko iwylqcznie

na podstawie wewnetrznego przekonania lub deklaracji stownej lub zapewnied. Aby byl
wiarygodny musi .jeszcze wyra2ai siq w postaci konkretnych sprawdzalnych zachowaf

-

on

kt6re bqdq

jego potwierdzeniem. Nie wystarczy w tej mierze jedynie zloZenie o6wiadczenia, czy zapewnienia
przez zainteresowana osobe.

/ wyrok

NSA z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn..

ll

OSK 479/L3l

.

W zaistnlalym stanie faktycznym, w wyborach sottysa wsi Jasiei uczestniczyly dwie osoby, co do
kt6rych istniejq uzasadnione wqtpliwosci, czy spelniona zostala przez nie przeslanka zamiaru stalego
przebywania w tej miejscowosci. Osoby te ztoiyly, co naleiy podkre5li6 dopiero prawie miesiac po

wyborach, jedynie oSwiadczenia o zamieszkiwaniu lub ,,pomieszkiwaniu". iedna
adres

z tych os6b podaje

i dom z numerem, gdzie w rzeczywisto6ci mamy do czynienia z budynkiem w budowie

bez

numeru i adresu, zai druga osoba wskazuje adres pod kt6rym jak twierdzi stale mieszka, ale np. nie
ma jej jako osoby, kt6ra wytwarza odpady

ikt6ra winna zlo2yi

stosowne deklaracje

w

Urzedzie

Miejskim niezaleinie od faktu braku zameldowania pod tym adresem.
lstotniejszy jednak, z punktu widzenia rozpatrzenia bqdqcego przedmiotem niniejszej uchwaty

protestu przeciwko wainosci wyboru sottysa wsi Jasieri, jest fakt niespeinienia przez te dwie osoby
przeslanki posiadania czynnego prawa wyborczego do Rady Miejskiej, w zwiqzku z faktem, i2 nie byty
one wpisane do stalego rejestru wyborc6w.
Zgodnie z art. 10. 5 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz.112 ze

zm-/, zwanej dalej ,,Kodeksem wyborczym", prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma:

,,3) w wyborach do organ5w stanowlqcych jednostek samorzedu teMorialnego:
a) rady gminy - obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebqdqcy obywatelem polskim,
kt6ry najp6iniej w dniu glosowania kofczy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy,".

zgodnie

z

:

art. 18 kodeksu wyborczego

,,5 1.

Staty rejestr wyborc6w obejmuje osoby stale

zamieszkale na obszarze gminy, kt6rym przysluguje prawo wybierania.
$ 2. Rejestr wyborc6w stanowi zbi6r danych osobowych z ewidencji ludnoici, o kt6rych mowa w 5 7.

W zbiorze tym uwzglqdnia siq r6wniei dane wyborc6w, o kt6rych mowa w E 9
S 3. Mozna

5 4.

iart.

19 5 2

i3.

byi ujqtym tylko w jednym rejestrze wyborc6w.

Rejestr wyborc6w sluiy

do

sporzqdzania spis6w wyborc6w uprawnionych

do udzialu

w

wyborach, a takie do sporzqdzania spis6w os6b uprawnionych do udzialu w referendum.

I

5. Rejestr wyborc6w potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralno6ci."

Potwierdzenie prawa wybierania

w

rejestrze wyborczym

iw

spisie wyborc6w umo2liwia

korzystanie z tego prawa. Nikt, kto nie jest wpisany w rejestrze wyborcriw, nie moie by6 wpisany

do spisu wyborc6w

iw

konsekwencii nie moie zosta6 dopuszczony do Slosowania w wyborach.

Rejestr wyborc6w powinien potwierdzad prawo do glosowania na dzieri wybor6w (glosowania).
Powinien zatem obejmowad osoby, kt6re bqdq mialy to prawo w dniu wybor6w. W celu spelnienia

tego wymagania przewiduje siq aktualizacjq rejestru wyborc6w (a takie spisu wyborc6w). /A.
Kisielewicz, Komentarz do Kodeksu wyborcz ego, LEx2ot4/.
O instytucji czynnego prawa wyborczego i zasadach jego dokumentowania szeroko wypowiedzial

sie

Naczelny SEd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 roku, sygn. ll OSK

248L/8, dlatego tei na uzytek niniejszej sprawy warto zacl'towad fragmenty z uzasadnienia tego
wyroku, w kt6rym

NSA

w pelni zaakceptowal stanowisko zajqte przez WSA we Wroclawiu w wyroku

dnia 10 lipca 2013 r., sygn. lll SA/Wr zl49l13
,,Sad podkreslil,

z

:

ie ustanowienie jednostek pomocniczych w gminie

nie jest obligatoryjne. Ustawa

o samorzqdzie gminnym nie okreSla zadari tych jednostek i kompetencji ich organ6w. O tym decyduje

rada gminy tworzqc takie jednostki, ustalajQc ich zadania oraz kompetencje ich organ6w. Owe
zadania i kompetencje sa wyodrebniane z dotychczasowych zada6 gminy i kompetencji jej organ6w.

W konsekwencji te

przekazane zadania

i

kompetencje powinny byi wykonywane przez ten sam

podmiot personalny sprawujqcy wladzq w gminie, czyli przez mieszka6c6w gminy posiada.iqcych
prawa wyborcze, z tym,

ie

usytuowanych przestrzennie poprzez miejsce zamieszkania na terenie

utworzonych pomocniczych jednostek podziaiu wewnQtrznego

gminy. w iwietle

poszerzenie tego krQgu os6b bytoby raiqcym naruszeniem prawa. przepisy ustawy

gminnym

w

powiazaniu

powyiszego

o samorzEdzie

z przepisami Kodeksu wyborczego ustanawiaiQ zatem podzial czlonk6w

wsp6lnoty samorzqdowej

-

mieszkaic6w gminy

-

na takich, kt6rzy mogq decydowai po5rednio czy

bezpo(rednio o sprawach gminy i na takich, kt6rzy tego nie mogE czynii. Jest to tradycyjny w prawie

samorzqdowym podzial mieszkaric6w gminy na obywateli gminy

ina

innych mieszka6c6w.

Wsp6lnota samorzqdowa dziala niewatpliwie na rzecz dobra wszystkich jej czionk6w, ale nie wszyscy

jej cztonkowie maja prawo rozstrzygania czy wyra2ania opinii. (...) Nietrafna okazala siq
argumentacja organu nadzoru dotyczqca postanowienia statutu stanowiAcego,

ie

r6wnie2

listQ os6b

uprawnionych do glosowania na zebraniu wiejskim ustala sie na podstawie spisu wyborc6w,
sporzqdzonego celem przeprowadzenia wybor6w do organ6w Gminy Kobierzyce. Zastosowanie

spisu wyborc6w sporzQdzonego celem wybor6w do organ6w stanowiacych gminy oznacza tym
samym, Ze obowiqzujqce bqdq w tym zakresie unormowania Kodeksu wyborczego, kt6re gwarantuja

osobom majacym stale miejsce zamieszkania na terenie gminy (solectwa) ich wpis na llstq wyborcow.

Podkreilenia wymaga,

ie

unormowania Kodeksu wyborczego gwarantujQ osobom majacym state

miejsce zamieszkania na terenie gminy ich wpis na listq wyborc6w. Wprawdzie dane z ewidencji
dotyczEce miejsca zameldowania sluiQ do tworzenia rejestru wyborc6w i sq uwzglqdnione z urzqdu

(art. 18 5 8), to jednak kaida osoba nie ujeta w rejestrze lub spisie wyborc6w ma irodki prawne
pozwalajqce wykazai zamieszkiwanie na terytorium gminy

(art. 19), co warunkuje mo2liwoii

realizacji prawa wyborczego.

Niezaleinie wiec od intencji, kt6rymi Rada Gminy siq kierowala przy uchwalaniu statutu, w istocie

tre5i

zakwestionowanych postanowied

glosowania na zebraniu wiejskim,

a

nie pozbawia stalych mieszka6c6w solectwa

prawa

jedynie wymaga od nich podjqcia pewnych akttiw staranno6ci w

razie gdy nie dokonali czynnoici meldunkowych na obszarze danego solectwa. Wobec powyiszego

naleialo stwierdzid, ie zaakceptowane przez Sqd Wojew6dzki unormowania statutowe nie pozostajq

w

sprzecznoSci

z zasadami konstytucyjnymi iprzepisami ustawowymi, powolanymi w podstawie

kasacyjnej.".

Srodki prawne o kt6rych mowa w cytacie z uzasadnienia do w/w wyroku NSA okre6la art. 19
Kodeksu wyborczego, kt6ry stanowi,

ii

:

,,Art. 19.91. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania

na pobyt staly

wpisywani sq do rejestru wyborc6w, je2eli zloiq w tej sprawie w urzqdzie gminy pisemny wniosek.

Wniosek powinien zawierad nazwisko, imiq (imiona), imie ojca, datq urodzenia oraz numer
ewidencyjny

PESEL

wnioskodawcy. Do wniosku dolqcza siq:

1)

kserokopiq wainego dokumentu stwierdzajacego toisamoSi wnioskodawcy;

2)

pisemnq deklaracjq,

w

i

kt6rej wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo

adres stalego

zamieszkania na teMorium Rzeczypospolite.i Polskiej.
S 2. Przepis 5

l

stosuje sie odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkalego, przebywajacego stale

na obszarze gminy.
5 3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniieli adres ich zameldowania

na pobyt staty na obszarze tej gminy mogq byi wpisani do rejestru wyborc6w pod adresem stalego
zamieszkania, .ieieli zloiA w tej sprawie w urzqdzie gminy wniosek zawiera.iqcy dane, o kt6rych mowa

w $ 1, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt staly na obszarze gminy."
Jak istotne znaczenie ma

w prawie wyborczym instytucja rejestru wyborc6w

Swiadczy jeszcze

jedno z ostatnich orzeczei sqd6w administracyjnych, a mianowicie wyrok WSA w Gdarlsku z dnia
sierpnia 2013 r., sygn.

lll

SAIGd 575/13,

1

w uzasadnieniu kt6rego sEd administracyjny napisal m.in.

,,WeMikacja uprawnienia do wziqcia udzialu w referendum lokalnym (gminnym), w tym do zloienia
swojego podpisu pod inicjatywa referendalnq, winna nastepowad

w oparciu o dane wynikajqce

z

rejestru wyborc6w. Rejestr ten bowiem - bazujqc na danych osobowych z ewidencii ludno6ci (m.in.
zawierajqcych informacjq dotyczqcE adresu zameldowania
zamieszkiwania danej osoby

z

na pobyt staty

oznaczajQcq miejsce

zamiarem w nim stalego pobytu) - dodatkowo (obok wskazania miejsca

stalego zamieszkania) potwierdza prawo wyborcze danej osoby, co jest okolicznoScia fundamentalna

dla oceny prawa udzialu w referendum lokalnym
te ryto ria lnej

.

i

decydowania

o

sprawach danej wsp6lnoty

"

Z ustale6 faktycznych dokonanych przez Komisje RewizyjnE wynika jednoznacznie,
udzial w gtosowaniu w wyborach sottysa wsi Jasieri panowie P.T. i

ii

biorqcy

w.N. nie byli wpisani do staleSo

rejestru wyborc6w w gminie Brzesko oraz nie poczynili iadnych starari w tym zakresie okreSlonych w
Kodeksie wyborczym, aby byd wpisanyml do tego rejestru. Sluszna

zawarta

w protedcie wyborczym Pana J.G., ii

Wiejskiego wsi Jasierl podane zostalo

w tym przypadku jest

zarzqdzenie Burmistrza Brzeska

uwaga

o zwolaniu Zebrania

do publicznej wiadomo6ci w terminie

umoiliwiajqcym

zainteresowanym wpisanie siq do rejestru wyborc6w. Nie bez znaczenia jest takze fakt,

ii obecny

na

Zebraniu z ramienia UrzQdu MiejskieSo w Brzesku, Sekretarz Gminy zapoznal zebranych z przepisami

okre6lajqcymi czynne prawo wyborcze. Zainteresowani mogli jeszcze w6wczas, na zasadzie analogii

do art. 51 S 2 pkt 2 Kodeku wyborczego zloiyd wniosek o wpisanie do spisu wyborc6w do komisji
skrutacyjnej przeprowadzajqcej wybory sottysa. Czynno6ci taklej panowie P.T. iW.N' nie dokonali.
Biorqc pod uwagq wyiej poczynione ustalenia faktyczne i prawne w sytuacji, gdy wybory sottysa

wsi Jasied przeprowadzone w dniu 8 lutego 2015 roku rozstrzygnety siq r6inicq zaledwie dw6ch
glos6w, a w/w dwie osoby nie posiadaty czynnego prawa wyborczego, Rada Miejska w Brzesku
stwierdzila, ie sytuacja taka mogla mie6 wplyw na wynik wybor6w,

a

w zwiezku

z

tym, w oparciu o $

50 Statutu solectwa Jasie6, podjqla zaskar2onq uchwale, w kt6rej stwierdzita niewaino66 wybor6w
sottysa wsi Jasieri

i zarzqdzila ich ponowne przeprowadzenie w terminie 90 dni od wej6cia w iycie

uchwaty.
Poza przedstawionq argumentacjq faktycznq

i prawnE naleiy zaznaczyi, ii Rada Miejska nie

zgada sie z zawartymi w skardze radnego Klimka tezami,

ii glosowanie nad uchwala miato jakikolwiek

podtekst pozameMoryczny. Ponadto skarga pana Leszka Klimka zawiera szereg przeklamari

i

nie6cislojci. Nie prawdziwe sa m.in. takie stwierdzenia jak: (..)."podczas obrad sesji Rady Miejskiej w

dniu 18 marca 2015r. zostal radnym przedloiony przez przewodniczQcego Rady Miejskiej nowy
projekt uchwaly, w kt6rym nastepilo calkowite odwr6cenie stanowiska zawartego w pierwotnym
projekcie" (...) lub (...),,Tenie nowy projekt przewidywal uznanie protestu za uzasadniony i nakazywat
powt6rzenie wybor6w sottysa w ciqgu 90 dni".

W czasie posiedzenia komisji rewizyjnej, po doglqbnej analizie skargi, w tym po analizie
orzeczei sQdowych radni wypracowali swoje stanowisko, kt6re wiqkszosciq gtos6w przyiqla Komisja
Rewizyjna, a nastepnie przedloiyla je Radzie Miejskiej w Brzesku do rozpatrzenia.
sesji nastEpita prezentacja wniosk6w komisji oraz miala miejsce szeroka dyskusja.

w

w

trakcie obrad
efekcie tego

zostaly zgloszone poprawki do projektu uchwaty, kt6re uwzglQdniaty stanowisko zaiqte przez Komisie
Rewizyjnq i ostatecznie uchwala zostala przyjeta wraz z przeglosowanymi poprawkami.

Naleiy r6wnie2 podkreSlii, ie nikt z radnych nie glosowal przeciwko tej uchwale. Jeieli
kto5 z radnych mialby rzeczywi3cie zdanie przeciwne winien glosowad przeciw tej uchwale.

MajAc na wzglqdzie

wyiej naprowadzone okolicznojci faktyczne iprawne Rada Miejska w

Brzesku wnosijak na wstepie o oddalenie skargi.

PrzewodniczQcy Rady Miejskiej

w BJzesku

^u,*-$ir!dr

