
Uchwała Nr . ...........

Rady Gminy Sieradz

z dnta23 marca2015 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. TJ. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318,
z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąó informację z wyborów sołtysów i rad sołeckich stanowiącą
załączntk do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 3. uchwała wchodziw Ęcie z dnięmpodjęcia i podlega ogłoszeniu,



I
rnformacja

z przeprowadzonych wyborów sołĘsów i rad sołeckich w 2015 r.

Z upływem kadencji Rady Gminy upłynęła kadencja sołtysów i rad
sołeckich.

W dniu 29 grudnia 2014 r) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr III/13120I4
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Termin przeprowadzenia wyborów ustalono na dzien od 15.01 .2OI5 r.

do 10.03.2015 r. Zgodnie z uchwałą Rady został opracowany kalendarzyk
zębrań wyborczych. W dniu 19 sĘcznta 2015 r. przeprowadzono naradę
z sołtysami, na której sołtysi otrzymali kalendarzyk zebrań oraz wszystkie
przyg otowane materi ały ( o gło szenia, kurendy).

Na podstawie przygotowanych materiałów sołtysi zostali zobowiązani do
zawiadomienia mieszkańców o terminach zebrań. Zębrania wyborcze
rozpoczęły się od 27 stycznia 2015 r. a zakończyły się 2 marca 2015 r. Zebrania
wyborcze przeprowadzńy cztery zespoły wraz z obsługą techniczną. Było
to kierownictwo Urzędu wraz z pracownikami.

W zebraniach uczestniczyli Wójt Gminy Sieradz, Przewodniczący Rady Gminy
oraz radti w swoich okręgach wyborczych. Zębrania wyborcze przeprowadzone
zostały zgodnie z Statutem Sołectwa i Regulaminem wyborów'sołtysów i Rad
Sołeckich w głosowaniu tajnym. Miejscęm zębrań były: Szkoły Podstawowe,
Remizy OSP, świetlice wiejskie.

W miejscowościach (Kowale, Dębina, Kol. Okręglica, Okręglica, Kuśnie,
Borzęwisko, Chałupki i Grądy), zebrania odbywały się w domach prywatnych
sołtysów. Jęst to sytuacja trudna dla gminy, gdyż w w/w miejscowościach nie
ma sal dla spotkań z mieszkańcami. Wybory przebiegały spokojnie i bez
za\<łocef..

Frekwencja w niektórych miejscowościach była zaskakująca, dotyczyło
to sołectw: Bogumiłów, Charłupia Mała, Męcka Wola, Wiechucice, Chojne.
I.{ajwiększa frekwencja była w Bogumiłowie 168 osób . Najmniejsza frekwencja
ponizej 20 osób była w miejscowościach: Kowale, Dębina i Kol. Okręglica.



/ W miejscowości Sucha zębranie było powtórzone, ze względu na brak
kandydatów na sołtysa, gdyż zgłoszeni kandydaci nie wyrazili zgody na
kandydowanie. W miejscowości Dzigorzew zebranie odbyło się w innym
terminię ze względu na chorobę sołtysa, który powinien złożyc sprawozdantę zę
swojej działalności,

W trakcię przeprowadzonych wyborów po jednym kandydacie zgłoszono
w miejscowościach: Biskupice, Borzewisko, Chałupki, Czartki, Dąbrowa
Wielka, Dębina, Dzigorzew, Grądy, Jeziory, Kowale, Okręglica, Podłężyce,
Sokołów, Sucha, Kol. Okręglica. W pozostałych miejscowościach zgłoszono
więcej kandydatów. We wszystkich miejscowościach na terenie gminy wybrano
sołtysów i rady sołeckie w składzie od 3 do 5 osób.

Zmiany sołtysów nastąpiły w miejscowościach Bobrowniki, Dąbrowa Wielka,
Kamionaczyk, Kłocko, Kowale, Kuśnie, Sucha, Wiechucice.

Na 32 sołtysów 14 osób to kobiety, które stanowią 44 %.

Wpłynęła 1 petycja mieszkanki z Wiechucic, że ntę zgodnie z prawem zostaŁy
przeprowadzone wybory do rady sołeckiej. Tej osobie zostanie udzielona
odpowiedź na piśmte.

Na zebraniach mieszkańcy sołectw zgłaszalipostulaty i wnioski, które'dotyczyły
między innymi:

l naprawy złego stanu dróg
. czyszczenia i odmulania rowów melioracyjnych
. szkód v,lyrządzonych przęz bobry
. oświetlenia ulicznego (dodatkowe lampy oraz wymiana starych lamp na

nowe, dobudowa oświetlenia)
l naprawy lub wymiana tablic z nazwą miejscowości
. dofinansowania przyłączy do kanalizacji
l naprawy przystanków i odwodnienie rowów
. przedłużęnta linii komunikacji miejskiej oraz przywrócenia zabranych

kursów autobusów pl(s
. obniżenia ceny wody i ścieków
. inwestowania w małych miejscowościach
. przyznania większej dotacji do klubów sportowych

Na podstawie zebranych materiałów sporządzono zestawienię wniosków
i postulatów mieszkańców, które w miarę mozliwości finansowych będą



/ rea|izowanę oraz będą brane pod uwagę pruy pro.jektowaniu budzetu na
następne iata.


