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Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W odpowiedzi na interpelacjq z dnia 3.04.2019 r. w sprawie wybor6w na Soltysa i przewodniczqcego

Zarzqdu osiedla informujq, 2e zgodnie z arr.'J,2 ordynacji wybiorczej do wybor6w Soltysa oraz Ordynacji

wyborczej do wyboru PrzewodniczEcego Zarzqdu Osiedla stanowiqcych odpowiednio zalqcznik B do statut6w

sotectw iosiedli w gminie Kolbuszowa, w przypadku zgloszenia tylko jednego kandydata na

sottysa/przewodniczqcego zarzqdu osiedla, wybor6w nie przeprowadza siq. Osoba ta zostaje odpowiednio

Soltyse m Ws i/Przewod n iczqcym Zarzqdu Osied la.

W zatqczeniu przedkladam opiniq prawnE w tym zakresie.

Z powa2aniem:
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OPINIA PRAWNA

Na zlecenie Burmistrza Kolbuszowej

Dotyczy '. zapylania radnego Piotra Panek z dnia 03 kwietnia2019 roku

KonstytucjaRzeczypospolitej Polskiej w art. 87 stanowi

1 Zrodlami powszechnie obowiqzujEcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej sE:

Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miqdzynarodowe orazrczporzqdzenia.
2. Zrodlami powszechnie obowiqzujqcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej sq na
obszarze dzialania organow, ktore je ustanowily, akty prawa miejscowego.
Statuty solectw wtaz z zawartq w nich ordynacjq wyborczq na sottysa .

Stosownie do art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej akty prawa
miejscowego stanowiq2rodlo prawa powszechnre obowiqzujqcego na danym terenie,
Tak wiqc normatywna uchwata rady miasta jest czqsciq systemu prawnego i stanowi
materialnoprawnE podstawq przeprowadzenia wyborow na soltysa.

Uchwala RM z dnia 26 marca 2015wtazz pozniejszymizmianami, obowiqzuje od dnia
publikacji w dzienniku urzgdowym wojewodztwa podkarpackiego( dotyczy to statutow
wszystkich solectw i osiedli)

Nadzor Prawny Wojewody Podkarpackiego w trybie wlaSciwym dla uchwat dokonal
pozytywnej oceny uchwaly w zakresie jej zgodnoSci z prawem. Tak wigc tryb wyboru
soltysa przyjqty uchwalq RM musi miec zastosowanie w brzmieniu obowiqzujqcym.

Czyli zgodnie z $ 25 Statutu ,, Wybory Sottysa odbywajq siq wg zasad okreslonych w
Ordynacji Wyborczej stanowiqcej zalqcznik ,,8" do niniejszego Statulu." Zalqcznik
ORDYNACJA WYBORCZA DO WYBOROW SOI-TYSA natomiast stanowi w art.. 12
ust. 2. ,,W razie nie zgloszenia kandydata na Soltysa, termin zglaszania kandydatow
przesuwa sig o 5 dni. O przedtuZeniu zglaszania kandydatow, Burmistrz Kolbuszowej
informuje mieszkancow danego Solectwa. Jeleli zostanie zgloszony tylko jeden
kandydat, wyborow nie pneprowadza sig. Osoba ta zostaje Soltysem wsi".

Dalsze zapisy Ordynacji regulujq zasady wyboru sottysa z listy co najmniej dwoch
kandydatow. Bark regulacji dotyczqcej wyborow dla jednego kandydata, dlatego jezeli
zostanie zgloszony tylko jeden kandydat, wyborow nie przeprowadza siq .Powyzsze
rozwaZania dotyczq takze wyborow przewodniczqcych osiedli.

W odniesieniu do pisma rzecznlka Wojewody wskazac nale2y iz stanowi ono aktualne
stanowisko oparte o orzeczenie WSA w Gdahsku otaz orzeczenia NSA z 10

pazdziernika 2018 roku i moze, stanowic podstawg do dokonania zmian w
obowiqzujqcych statutach sotectw, ale nie uzasadnia niestosowania obowiqzujqcego
prawa miejscowego.
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