Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz statutami sołectw
działających na terenie Gminy Łubowo, czynne prawo wyborcze do organów sołectwa mają stali mieszkańcy
sołectw uprawnieni do głosowania, a więc mieszkańcy przebywający na obszarze Gminy Łubowo z zamiarem
stałego pobytu.
O stałym miejscu zamieszkania decydują występujące łącznie dwie przesłanki faktyczne: przebywanie
w znaczeniu fizycznym w określonej miejscowości (pod oznaczonym adresem) i zamiar stałego pobytu. Jeśli
jedna z tych przesłanek nie jest spełniona, powoduje to utratę miejsca zamieszkania oraz w konsekwencji czynne
prawo wyborcze do organów sołectw.
W tym miejscu podkreślamy, że:
1)

kryterium oceny, czy dana osoba jest stałym mieszkańcem sołectwa w rozumieniu art. 36 ustawy
o samorządzie gminnym nie jest wyłącznie kryterium zameldowania ani kryterium wpisu do rejestru
wyborców (por. wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt: II OSK 479/13), lecz kwestia
przebywania w danej miejscowości z zamiarem stałego w niej pobytu (por. wyrok NSA z dnia 3 kwietnia
1999 r., II SA 231/99);

2)

dla oceny miejsca stałego pobytu nie można kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby
zainteresowanej, konieczne jest bowiem uwzględnienie okoliczności zewnętrznych mogących świadczyć
o tym, że dana osoba rzeczywiście zamierza stale przebywać w tej miejscowości;

3)

na stałość pobytu w danej miejscowości wskazuje skupienie w niej życiowej aktywności, związanej z pracą
czy rodziną

4)

stałymi mieszkańcami Gminy Łubowo nie są osoby, które przybywają w Gminie Łubowo jedynie czasowo,
w tym w szczególności osoby, które przybyły na teren Gminy Łubowo wyłącznie w celu oddania głosu
na zebraniu wiejskim.

W świetle Konstytucji RP (art. 16) członkostwo we wspólnocie samorządowej nie jest warunkowane wpisem
do stałego rejestru wyborców. Tym samym wpis do stałego rejestru wyborców nie kreuje podmiotowego prawa
wyborczego do głosowania na zebraniu wiejskim. O zamieszkiwaniu w jakiejś miejscowości można mówić
wówczas, gdy występujące okoliczności pozwalają przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosków,
że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem aktywności życiowej danej dorosłej osoby fizycznej.
Tym niemniej, aby swobodnie korzystać z uprawnienia do głosowania w wyborach sołtysa w danym sołectwie,
stałym pełnoletnim mieszkańcem sołectwa doradza się, by zadbali o ujęcie ich w stałym rejestrze wyborców
w Gminie Łubowo, w której znajduje się dane sołectwo. Zgodnie bowiem z Kodeksem wyborczym, wpis
do stałego rejestru wyborców dotyczy osób na stale zamieszkałych w danej gminie. Przypominamy przy tym,
że zgodnie z Kodeksem wyborczym (art. 19 Kodeksu wyborczego), wyborcy stale zamieszkali na obszarze
gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie
w urzędzie gminy pisemny wniosek. To samo dotyczy osób nigdzie niezamieszkałych, które na stale przybywają
na obszarze danej gminy.
W przypadku osób nie ujętych w stałym rejestrze wyborców prowadzonym przez Gminę Łubowo, a na stale
zamieszkałych w Gminie Łubowo, nie będącej jednocześnie miejscem ich zameldowania, dopuszczenie
do głosowania na zebraniu wiejskim możliwe będzie tylko wtedy, gdy wspomniane osoby wyjaśnią przyczyny
rozbieżności pomiędzy stałym zameldowaniem a faktycznym stałym pobytem w Gminie Łubowo i wykażą
(udowodnią), że w Gminie Łubowo skupia się na stałe ich aktywność życiowa.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Łubowo.

