
 

 

   

 
Projekt Uchwały 

 
Uchwała nr  ….. 

    Rady Gminy Tarnów Opolski 
    z dnia  27 kwietnia 2014 r. 
 
 
 
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na ważność zebrania sprawozdawczo wyborczego sołectwa 
Tarnów Opolski   
  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.2 ) oraz § 14 ust. 2 
Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/34/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z 
dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Tarnów Opolski (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 28 poz. 1227)  Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co 
następuje: 
 
      § 1. 
 
1. Skargę złożoną przez Panią Annę Gebauer na ważność zebrania sprawozdawczo 

wyborczego sołectwa Tarnów Opolski  uznaje się za bezzasadną.  
2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
      § 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania 
odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 
 
      § 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U  z 2013 r. poz.645, 1318, Dz. U z 2014 r. poz.379 
 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183, 1195 
 
 



 

 

 
Załącznik do uchwały nr …. 

       Rady Gminy Tarnów Opolski 
       z dnia 27 kwietnia 2015 r. 
 
 
W dniu 18 lutego 2015 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęła skarga Pani Anny 
Gebauer na ważność zebrania sprawozdawczo wyborczego w Tarnowie Opolskim odbytego 
w dniu 9 lutego 2015 r.(datowana na dzień 17.02.2015 r.).  
Komisja Rewizyjna, działając zgodnie z przepisami §§ 78 i 79  załącznika do uchwały nr 
XLI/286/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz.847) oraz na 
podstawie uchwały nr VI/46/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi Pani Anny Gebauer na ważność zebrania sprawozdawczo 
wyborczego sołectwa Tarnów Opolski, przeprowadziła w dniu 13 kwietnia 2015 r. kontrolę w 
tym zakresie. 
W skardze  Skarżąca zarzuca : 
- nieobecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa (statut 
sołectwa Tarnów Opolski Uchwała nr V/34/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 
2007 r. – punkt ten został uchylony przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego 
Nr NK.III-KN-0911-1-26/R/20107 z dnia 2 kwietnia 2007 r. jako niezgodny z ustawą z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm.). 
 
- Różna liczba osób uczestniczących w wyborach sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tarnów 
Opolski wynika ze sporządzenia przez Komisję Skrutacyjną dwóch odrębnych protokołów tj. 
wyboru sołtysa i wyboru rady sołeckiej. Jak ustalono część wyborców opuściła lokal po 
wyborze sołtysa, nie można wykluczyć, że część z nich nie przystąpiła do głosowania, nie 
można również wykluczyć, że wszyscy  obecni na sali głosowali. Tak więc liczby te mogą się 
od siebie różnić.  
 
- Nie podanie liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania, brak identyfikacji osób 
głosujących do listy wyborców z numerem pesel oraz nie podanie liczby dla kworum nie 
znajdują uzasadnienia ponieważ korespondują z zarzutem nieobecności 1/5 uprawnionych do 
głosowania, zaś lista wyborców zawiera osobiste wpisy danych z adresem zamieszkania i 
podpisem – jest listą osób obecnych i uprawnionych do głosowania  na zebraniu. 
 
- Nie podanie drugiego terminu zebrania wynika z uchylenia § 5 pkt 2 rozdziału III  statutu 
sołectwa Tarnów Opolski przez cytowane powyżej rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Opolskiego. 
 
Komisja oceniła, że złożona przez Panią Annę Gebauer skarga jest bezzasadna. 
 
Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi i analizie stanowiska przedstawionego 
przez Komisję Rewizyjną, Rada  Gminy Tarnów Opolski postanowiła podjąć uchwałę o 
uznaniu skargi na ważność zebrania sprawozdawczo wyborczego w sołectwie Tarnów 
Opolski za bezzasadną. 
 
 


