
Uchwała Nr VIII/055/07 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 24 maja 2007 roku 
 

w sprawie: zmiany statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko – Sołectwa Lubiatów 
 

na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw uchwala się  co następuje: 
 

§ 1. Zmienia się treść § 25 Statutu Sołectwa Lubiatów przyjętego uchwałą                    
Nr XXXI/251/04Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 grudnia 2004 w ten sposób, że po 
ust. 10 dodaje się: 

„11. W ciągu 14 dni od dnia wyborów każdy wyborca może wnieść protest przeciwko 
ważności wyboru Sołtysa z powodu naruszenia przepisów niniejszego Statutu 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyniku wyborów. 

12. W razie wniesienia protestu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy w sposób określony w 
ust. 17 do osoby wybranej stosuje się przepisy o obowiązkach i prawach Sołtysa. 

13. Protest wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej w Drezdenku. 

14. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać 
dowody, na których opiera swoje zarzuty. 

15. W celu rozpoznania protestu Rada Miejska powołuje komisję doraźną ds. rozpoznania 
protestów wyborczych, zwaną dalej komisją. 

16. Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające z udziałem zainteresowanych, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przewodniczącego komisji wyborczej. 

17. Komisja pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego 
nieuprawnioną lub wniesiony po terminie oraz protest nie spełniający warunków 
określonych w ust. 14. 

18. Komisja rozpoznając protesty rozstrzyga o ważności wyboru Sołtysa. 

19. Komisja stwierdza nieważność wyboru Sołtysa, jeżeli okoliczności stanowiące 
podstawę protestu miały wpływ na wynik wyborów. 

20. Komisja, stwierdzając nieważność wyboru Sołtysa postanawia o przeprowadzeniu 
wyborów ponownych. 

21. Od postanowienia Komisji nie przysługuje odwołanie. 

22. O zakończeniu postępowania w sprawie protestów przeciwko ważności wyboru 
Sołtysa i o treści ostatecznych postanowień Komisja zawiadamia niezwłocznie 
zainteresowanych, Burmistrza Miasta i Gminy i przewodniczącego komisji wyborczej. 

23. W razie stwierdzenia nieważności wyboru Sołtysa, wybory ponowne przeprowadza się 
przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszego Statutu.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 


