
UCHWAŁA NR XXXVII/426/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad 
sołeckich na terenie Gminy Żnin w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz w związku z § 18 ust. 1 statutu 
Sołectwa Sulinowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/363/2013 Rady Miejskiej w Żninie 
z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulinowo jako jednostce pomocniczej 
Gminy Żnin ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r. poz. 2456) i w związku z § 18 ust.1 
statutu Sołectwa Sulinowo Bekanówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2013 Rady 
Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulinowo 
Bekanówka jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego 
z 2013r. poz. 2457), uchwala się co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie w okresie od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 8 grudnia 
2017 r. na terenie gminy Żnin w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka wyborów sołtysów jako 
organów wykonawczych sołectw oraz rad sołeckich, w nowej kadencji w  tych jednostkach 
pomocniczych Gminy Żnin.

§ 2. Wybory, o których mowa w § 1, przeprowadzić na zasadach i w trybie określonym 
w statutach tych sołectw w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów przez stałych mieszkańców danego sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 3. 1. Zebrania wiejskie w sołectwach na których ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 
zwoła Burmistrz Żnina, przy czym postanowienia w tej sprawie muszą być podane do publicznej 
wiadomości mieszkańców danego sołectwa na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

2. Szczegółowy harmonogram zebrań wyborczych organów sołectw – sołtysów oraz rad sołeckich, 
w tym miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego danego sołectwa, porządek obrad oraz 
przewodniczącego zebrania wiejskiego w danym sołectwie określi Burmistrz Żnina w drodze 
odrębnego zarządzenia, przy czym Rada Miejska w Żninie wyraża zgodę, aby zebraniu wiejskiemu 
mógł przewodniczyć także Radny Rady Miejskiej w Żninie z okręgu wyborczego w skład którego 
wchodzą poszczególne sołectwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

We wrześniu 2017 r. upłynęła w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin: Sulinowo i Sulinowo
Bekanówka czteroletnia kadencja sołtysów jako organów wykonawczych sołectw i rad sołeckich
wybranych w wyborach we wrześniu 2013 roku. Zgodnie ze statutami tych jednostek
pomocniczych – sołectw, po upływie kadencji organów tych jednostek przeprowadza się wybory
nowych organów sołectw na kolejną czteroletnią kadencję. Zasady i tryb wyborów organów tych
jednostek pomocniczych określone są w statutach poszczególnych sołectw, stąd nie określa się
szczegółowo zasad i trybu wyborów w niniejszej uchwale. Ustalono, aby przewodniczącym zebrań
wyborczych w tych sołectwach, poza Burmistrzem Żnina i Zastępcą Burmistrza Żnina, mógł być w
sołectwach położonych na terenie danego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Miejskiej w
Żninie, także radny wybrany w tym okręgu wyborczym w wyborach w dniu 16 listopada 2014
roku. Dla właściwego stosowania § 2 niniejszej uchwały proponuje się wykorzystanie do tego celu
danych z ewidencji ludności, które mogą być pomocne w ustaleniu charakteru pobytu osoby na
terenie sołectwa, nie przesądzają one jednak o tych uprawnieniach, gdyż odwołanie się do
kryterium zameldowania na pobyt stały, jako warunku uczestniczenia i korzystania z pełnych
uprawnień w zebraniu wiejskim narusza prawo.
Z godnie z § 18 ust. 1 statutów tych sołectw wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Miejska
w Żninie w drodze uchwały. Podjęcie tej uchwały jest więc niezbędne, aby rozpocząć procedurę
wyboru władz w tych sołectwach na nową czteroletnią kadencję.
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