
UCHWAŁA NR V/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 8 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 1, art. 35 ust. 1 i 3 i art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) oraz w związku ze statutami sołectw Gminy Żnin 
stanowiącymi załączniki do uchwały Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
w sprawie nadania istniejącym jednostkom pomocniczym Gminy Żnin – sołectwom statutów (Dz. Urz. Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego Nr 151, poz. 2020, z późn. zm.2)) uchwala się co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w okresie od dnia 18 lutego do 31 maja 2019 r. na terenie gminy Żnin w sołectwach: 
Białożewin, Bożejewice, Bożejewiczki, Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko, Cerekwica, Chomiąża Księża, 
Dochanowo, Gorzyce, Jadowniki Bielskie, Jadowniki Rycerskie, Januszkowo, Jaroszewo, Kierzkowo, 
Murczyn, Murczynek, Nadborowo, Paryż, Podgórzyn, Podobowice, Redczyce, Rydlewo, Sarbinowo, Sielec, 
Skarbienice, Słabomierz, Słębowo, Sobiejuchy, Ustaszewo, Uścikowo, Wawrzynki, Wenecja, Wójcin, Żnin-
Wieś, wybory sołtysów jako organów wykonawczych sołectw oraz rad sołeckich w nowej kadencji 
w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin.

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

§ 3. 1. Zebrania wiejskie, 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 oraz przewodniczących zebrań wyborczych określi Burmistrz 
Żnina w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Żnina do wyznaczenia na przewodniczących zebrań wyborczych 
w poszczególnych sołectwach także radnych Rady Miejskiej w Żninie z okręgów wyborczych w skład których 
wchodzą poszczególne sołectwa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2018 poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, 
poz.2500

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 131, poz. 1984, 
z 2011r. Nr 189, poz. 1723, z 2013 r. poz. 2456, z 2017 poz. 633, poz. 634
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UZASADNIENIE

W lutym, marcu i kwietniu 2019 r. upływa w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin czteroletnia

kadencja sołtysów jako organów wykonawczych sołectw i rad sołeckich wybranych w lutym, marcu i

kwietniu 2015 r. Zgodnie ze statutami poszczególnych jednostek pomocniczych - sołectw, po upływie

kadencji organów tych jednostek przeprowadza się wybory nowych organów sołectw na kolejną 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. Z uwagi na dużą

liczbę tych jednostek - 34 sołectwa - ustalono, aby przewodniczącymi zebrań wyborczych w sołectwach,

poza Burmistrzem Żnina i Zastępcą Burmistrza Żnina, mogli być w sołectwach położonych na terenie

poszczególnych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie, także radni wybrani w tych

okręgach wyborczych w wyborach w dniu 21 października 2018 roku.

Dla właściwego stosowania § 2 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 jednak o tych uprawnieniach, gdyż odwołanie się do kryterium zameldowania na pobyt stały,

jako warunku uczestnictwa i korzystania z pełnych uprawnień w zebraniu wiejskim narusza prawo.
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