ZARZĄDZENIE NR 6/2015
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 16 lutego 2015 roku
w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Mrowina oraz
wyznaczenia ponownego terminu przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej
Sołectwa Mrowina
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 37 ust. 3 § 40
Statutu Sołectwa Mrowina w związku ze złożonym w dniu 06 lutego 2015 roku protestem
wyborczym zarządzam co następuje:
§ 1. Unieważniam wybory sołtysa i Rady Sołeckiejprzeprowadzone na zebraniu wyborczym
mieszkańców sołectwa Mrowina w dniu 4 lutego 2015 roku.
§ 2. 1.Wyznaczam na dzień26 lutego 2015 roku (czwartek) termin przeprowadzenia
ponownych wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Mrowina.
2. Pierwszy termin zebrania wyborczego wyznaczam na godzinę 1800, natomiast drugi
termin zebrania wyznaczam na godzinę 1810.
3. Zebrania odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi Mrowina.
§ 3. WykonanieZarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
Dnia 4 lutego 2015 roku w sołectwie Mrowina odbyło się zebranie wiejskie, na
którym odbyły się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej. W wyborach tajnych na sołtysa wybrany
został Pan Stolarski Marian, który uzyskał 21 głosów. Pozostali kandydaci na sołtysa tj. Pan
Zając Edward uzyskał 15 głosów, natomiast Pan Konrad Widomski uzyskał 5 głosów. Wg
listy obecności w zebraniu i głosowaniu uczestniczyło 41 osób. Dnia 6 lutego 2015 roku do
Urzędu Gminy wpłynął protest Panów Zająca Edwarda oraz Widomskiego Konrada, którzy
zarzucają, że w głosowaniu uczestniczyły osoby, które nie są mieszkańcami sołectwa oraz nie
mają zameldowania w sołectwie Mrowina.
W wyniku rozpatrzenia protestu ustalono, że osoba podpisana na liście obecności pod
poz. 25 jest zameldowana na pobyt czasowy i nie jest ujęta w rejestrze wyborców. Osoby
wpisane pod poz. 28 i 29 nie są zameldowanew sołectwie , a mieszkają u osoby pod poz. 25
i również nie są ujęte w rejestrze wyborczym. Osoba podpisana pod poz. 32 zameldowana jest
w sąsiedniej miejscowości a mieszka u brata i nie ujęta w rejestrze wyborców. Osoba
podpisana pod poz. 36 jest zameldowana na pobyt czasowy i nie ujęta w rejestrze wyborców.
Podobnie osoba zapisana pod poz. 38 zamieszkuje u rodziców i nie jest ujęta w rejestrze
wyborców a zameldowana jest na terenie innej miejscowości.
Biorąc powyższe pod uwagę, głosowanie przez wymienione osoby mogło mieć wpływ
na wynik wyborów, stąd unieważnienie głosowania nad wyborem sołtysa.

