
DRUK NR 4 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr XLIV/…/ 21 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia ….. sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających  

do Rady Sołeckiej Sołectwa Windak. 

 

Na podstawie § 10, § 31 i § 34 Statutu Sołectwa Windak (Dz.Urz. Woj. Kuj. -

Pom. z 2003 r. Nr 112, poz. 1566 i poz. 1594 oraz z 2018 r. poz. 6749), art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 i 1378 

oraz z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Przeprowadzić wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej Sołectwa Windak. 

Wyboru członka dokonać na okres do upływu kadencji Rady Sołeckiej.  

2. Wyznaczyć na dzień 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 18.00 odbycie 

Zebrania Wiejskiego (Wyborczego) w świetlicy wiejskiej na Windaku. 

3. Wyznaczyć radną Katarzynę Lewandowską na Przewodniczącą Zebrania  

Wyborczego, a w przypadku jej nieobecności radną ……………………………….. . 

 

§ 2. Określa się wzór karty do głosowania, który stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości mieszkańców Sołectwa Windak nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną 

datą Zebrania Wiejskiego. 

 

 

Sporządziła: 

Marta Rosińska 

- podinsp. ds. Rady Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XLIV/…/ 21  Rady Gminy Chełmża 

z dnia .. sierpnia 2021 r. 

 

 

  Statut Sołectwa Windak stanowi, że Kadencja Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc 

od dnia wyboru (§ 4). 

Zarządzenie wyborów Rady Sołeckiej oraz wyborów uzupełniających należy do 

kompetencji Rady Gminy Chełmża. 

„§ 31. Wybory Rady Sołeckiej i Sołtysa oraz wybory uzupełniające zarządza Rada Gminy 

Chełmża w formie uchwały, określając miejsce, dzień, godzinę Zebrania Wiejskiego, 

zwanego dalej "Zebraniem Wyborczym" oraz wyznacza Przewodniczącego zebrania 

spośród radnych”. 

Przyczyny zarządzenia wyborów uzupełniających określa § 10: 

„§ 10. Rada Gminy Chełmża zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających  

w przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji z zajmowanej funkcji w organie 

wykonawczym sołectwa lub Radzie Sołeckiej”. 

W związku ze złożoną rezygnacją w dniu 16 lutego 2021 r. Pana Przemysława 

Szyszka z pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej Sołectwa Winda, zachodzi 

konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej Sołectwa 

Windak na okres do upływu 5 letniej kadencji tj. do lutego 2024 r. 

Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Windak z dnia 15 lutego 2019 r. określiła 

liczebność Rady Sołeckiej na 4 osoby, ponieważ obecnie Rada Sołecka liczy 3 osoby 

należy doprowadzić do uzupełnienia składu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


